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Sammanfattning 

Ända sedan införandet av de svenska ränteavdragsbegränsningarna, som kan 

leda till nekat avdrag för räntekostnader inom intressegemenskapen beroende 

på mottagarens skattesituation och syftet bakom transaktionen, har reglernas 

förenlighet med EU-rättens etableringsfrihet varit ett omdiskuterat ämne. Syf-

tet med denna uppsats är att utröna reglernas förenlighet med EU-rätten på 

denna grund. 

EU-rätten förbjuder vanligtvis alla former av hinder mot etableringsfriheten. 

Avsteg får dock göras i särskilda fall om hindrande åtgärder kan motiveras mot 

bakgrund av art. 52(1) FEUF eller ett trängande allmänintresse. De hindrande 

åtgärderna måste vidare ha till syfte att uppnå de anförda rättfärdigandegrun-

derna samt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess mål. 

EU-kommissionen menar att reglerna särskilt missgynnar gränsöverskridande 

verksamhet. Vidare anser EU-kommissionen att reglerna går utöver vad som är 

nödvändigt, trots att reglerna förvisso skulle kunna motiveras. Regeringen me-

nar att reglerna inte utgör ett hinder mot etableringsfriheten, eller att reglerna i 

vart fall kan motiveras och är proportionerliga. 

Vid en granskning av de svenska ränteavdragsbegränsningarna finner författar-

na att det föreligger hinder för etableringsfrihetens utövande, men att detta 

hinder kan motiveras med stöd av behovet att motverka skatteflykt och beho-

vet att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan med-

lemsstaterna. Det svenska regelverket går dock utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå dessa mål, särskilt avseende rättssäkerhet och det totala nekandet 

av avdrag, och måste därför anses vara oförenliga med unionsrätten.  
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Abstract 

The Swedish interest deduction limitation rules have been a topic of discussion 

ever since they were approved. Questions have been raised as to whether the 

rules restrict the freedom of establishment within EU law. The purpose of this 

thesis is to assess whether the rules are compatible with EU law in this matter. 

Restrictions to the freedom of establishment are generally prohibited according 

to EU law. Such restrictions are warranted only if they adhere to art. 52(1) of 

the Treaty on the Functioning of the European Union or if they pursue a legit-

imate objective compatible with EU law and are justified by overriding reasons 

relating to the public interest, in which case they must be suitable for securing 

the attainment of that objective and must not go beyond what is necessary in 

order to do so (rule of reason). 

The EU Commission claims that the Swedish rules restrict cross border activity 

and the freedom of establishment. The Commission initially states that the 

rules could potentially be justified by the rule of reason doctrine, but ultimately 

concludes that the rules go beyond what is necessary to achieve the objective 

of the justification grounds.  

Upon an examination of the rules, the authors find that the rules restrict the 

freedom of establishment, but that they can be justified by the need to combat 

tax avoidance and evasion and need to preserve the balanced allocation be-

tween Member States. The rules do, however, go beyond what is necessary to 

achieve the objective, especially when it comes to the principle of legal certain-

ty and the denying of the entire expense instead of adjusting it to market value, 

and are therefore not compatible with EU law. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har tidigare i svensk rätt förelegat en allmän avdragsrätt för räntekostnader enligt in-

komstskattelagen.1 Till följd av att dessa ränteavdragsbestämmelser kunnat missbrukas ge-

nom att utställa lån till närstående bolag i syfte att uppnå exempelvis vinstutjämning eller 

skatteflykt infördes begränsningar i den generella avdragsrätten för räntekostnader under 

2009. Dessa ränteavdragsbegränsningar har sedermera varit föremål för lagändringar under 

2013 men innebär i stort fortfarande att rätten till avdrag avseende räntekostnader begrän-

sas för vissa närstående bolag.2 

De svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna har sedan deras införande varit ett omdebat-

terat ämne med tanke på den potentiella risk att inskränka EU-rättens etableringsfrihet som 

regelverket utgör. Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att 2009 års ränteav-

dragsbegränsningar inte inskränker etableringsfriheten och motiverade sin slutsats med att 

reglerna är neutralt utformade och således träffar räntekostnader för alla typer av lån lika.3 

Högsta domstolen i Nederländerna kom dock år 2013 fram till slutsatsen att även neutralt 

utformade ränteavdragsbegränsningsregler kan utgöra inskränkningar av etableringsfrihet-

en.4 Den nederländska domstolens slutsatser är ytterst intressanta, inte bara för att de 

svenska ränteavdragsbegränsningarna har sin förlaga i nederländsk rätt, utan också för att 

den motivering som Högsta förvaltningsdomstolen vilat sitt resonemang på har tillbakavi-

sats av EU-kommissionen. 

Den 26 november 2014 gav EU-kommissionen sina officiella synpunkter på 2013 års rän-

teavdragsbegränsningsregler till Sverige med slutsatsen att reglerna utgör ett fördragsbrott i 

form av hinder mot etableringsfriheten.5 Kommissionen argumenterar att reglerna är så 

                                                
1 16 kap. inkomstskattelag (1999:1229). Lagen förkortas härmed IL i lagstiftningssammanhang. 

2 24 kap. 10 a-10 f §§ IL. 

3 HFD 2011 ref. 90. 

4 Hoge Raad der Nederlanden, mål nr 11/00675. 

5 Formell underrättelse – Överträdelse nummer 2013/4206, Bryssel den 26.11.2014. Härmed benämnt 

Kommissionens formella underrättelse. 
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pass otydliga i sin utformning och tillämpning att internationella bolag avskräcks från eta-

blering i Sverige, trots att ränteavdragsbegränsningarna förvisso skulle kunna motiveras 

mot bakgrund av behovet att förhindra skatteflykt samt att bibehålla en väl avvägd fördel-

ning av beskattningsrätten. 

Kommissionen har i och med detta inlett ett överträdelseförfarande vilket kan leda till att 

Sverige får svara inför EU-domstolen om reglerna fortsättningsvis tillämpas. Den 20 febru-

ari 2015 gav regeringen svar på kommissionens formella underrättelse där regeringen vid-

håller reglernas förenlighet med EU-rätten.6 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera de svenska ränteavdragsbegränsningarnas fören-

lighet med EU-rättens regler om etableringsfrihet. 

1.3 Metod 

Arbetet tar initialt sett sikte på att göra en deskriptiv framställning av rättsläget med hjälp 

av en rättsdogmatisk metod som i stort innebär att rättskällor tillfrågas efter en etablerad 

rättskällehierarki som grundas på källornas bundenhetsgrad.7 Eftersom uppsatsen både be-

rör svensk rätt och EU-rätt kommer dock tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden 

skilja sig något mellan rättsordningarna vid granskning. 

Den svenska rättens bundenhetsgrad rangordnar efter lagstiftning, förarbeten, prejudikat, 

och doktrin i nu nämnd ordning med lagstiftning som högst värderad källa. Således utgör 

24 kap. 10 a-10 f §§ IL utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vägledning måste dock häm-

tas från både lagens förarbeten samt från Högsta förvaltningsdomstolen för att granska la-

gens egentliga innebörd. Till denna del konsulteras även ställningstaganden från Skattever-

ket samt skrifter från övriga juridiskt kunniga författare på området. 

EU-rättens rättskällehierarki skiljer sig från den svenska rättens normhierarki. Primärrätten 

utgörs av fördragstexterna, det vill säga fördraget om Europeiska unionen8 samt fördraget 

                                                
6 Finansdepartementets promemoria, Svar på formell underrättelse angående avdragsrätt för ränta för kon-

cerninterna lån, Fi2014/4205. Härmed benämnt Regeringens svar. 

7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2 uppl., 2007, sid. 36-38. 

8 Härmed benämnt EU-fördraget i löptext och förkortat FEU i lagstiftningssammanhang. 
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om Europeiska unionens funktionssätt9, medan sekundärrätten enligt art. 288 FEUF om-

fattar bindande unilaterala rättsakter och avtal såsom förordningar, direktiv, och beslut, så-

väl som icke-bindande yttranden, rekommendationer, samt avvikande rättsakter.10 Här till-

mäts främst primärrätt och bindande sekundärrätt betydelse, medan icke-bindande rätt 

såsom förarbeten och doktrin endast får anses vara vägledande utan någon som helst bin-

dande verkan. Således kommer EUF-fördragets regler om etableringsfrihet att spela central 

roll. Rättsfall intar en supplementär roll i förhållande till lagtext. I detta sammanhang är 

rättsfall mycket betydande, då EUF-fördraget inte sällan är allmänt ordade för att ge uttryck 

för övergripande principer. Allmänna rättsprinciper intar en särskild ställning i EU-rättens 

normhierarki. EU-domstolen har påpekat att när en bestämmelse i unionens sekundärrätt 

kräver tolkning ska den i möjligaste mån tolkas så att den är förenlig med fördragen och 

EU-rättens allmänna rättsprinciper.11 Allmänna rättsprinciper ska således anses vara bin-

dande och överordnade den unionsrättsliga sekundärrätten. 

Uppsatsens senare analytiska delar tar sikte på att bedöma ränteavdragsbegränsningarnas 

förenlighet med EU-rätten i ljuset av den information som framkommit i de tidigare de-

skriptiva delarna genom att identifiera problemområden och argumentera kring dem. 

Denna bedömning kommer att företas med hjälp av ett tolkningsförfarande som är kon-

formt med den EUD hade tillämpat då det slutligen är EUD:s beslut som är avgörande i 

frågan. I vissa delar kan även komparativa arbetsmetoder tillämpas där paralleller dras mel-

lan de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas likhet med regler som tidigare kommit 

under EU-domstolens granskning för att undersöka möjligheten till analogislut. 

EU-domstolen är känd för att använda sig av en så kallad teleologisk eller ändamålsoriente-

rad tolkningsmetod. Den teleologiska tolkningsmetoden är dock inte den enda tolknings-

metoden som används. Vid tolkningen av en bestämmelse ska även hänsyn tas till bestäm-

melsens uttryckliga lydelse, dess sammanhang och de syften som bestämmelsen ämnar 

uppnå.12 Domstolen har uttalat att den inte kan ersätta lagstiftaren och tolka en bestäm-

                                                
9 Härmed förkortat EUF-fördraget i löptext och FEUF i lagstiftningssammanhang. 

10 Båda fördragen refereras till som EU-fördragen eller helt enkelt fördragen. 

11 C-314/89 Siegfried Rauh mot Hauptzollamt Nürnberg-Fürth [1991] ECR I-1647, punkt 17. 

12 Mål 292/82 Firma E. Merck mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas [1983] ECR 3781, punkt 12. 
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melse i strid med dess uttryckliga innebörd.13 Uttalandet ger uttryck för en bokstavstrogen 

tolkning. Domstolen använder ibland även en systematisk tolkning där en bestämmelses 

placering i rättsordningens systematik får betydelse för hur bestämmelsen ska tolkas. En 

undantagsbestämmelse tolkas till exempel vanligtvis snävare än en huvudregel. Det är heller 

inte helt ovanligt att principer som utvecklas på ett rättsområde tillämpas analogt på ett an-

nat.14 

Utbytet mellan den svenska regeringen och EU-kommissionen utgör på många sätt en vik-

tig inspirationskälla genom arbetets gång. Trots detta tillmäts den inget rättskällevärde och 

därigenom ingen bundenhet. Korrespondensen kan knappast heller sägas ha haft till syfte 

att utgöra en rättskälla i traditionell mening. Författarna tillåts därmed att kritiskt granska 

de argument som anförs genom korrespondensen och tillämpa dem om, och i den mån, de 

anses övertygande. Detsamma gäller uttalanden från förarbetena och Högsta förvaltnings-

domstolen avseende de svenska ränteavdragsbegränsningarnas förenlighet med EU-rätten 

då det slutligen är EU-domstolens uppgift att tolka EU-rätten. 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsar sig främst till att endast beakta de svenska ränteavdragsbegränsningarna i 

24 kap. 10 a-10 f §§ IL, särskilt 24 kap. 10 a och 10 d-10 e §§ IL, och bedöma deras EU-

rättsliga lagenlighet i förhållande till etableringsfriheten. Således kommer då ränteavdrags-

bestämmelserna inte att bedömas mot EES-avtalet eller eventuella andra aspekter av EU-

rätten. Vidare kommer etableringsfrihetens undantag för statlig verksamhet inte att beaktas. 

Hinder för etableringsfriheten kan, som läsaren kommer att bli medveten om, motiveras 

med hjälp av ett antal rättfärdigandegrunder som utvecklats både genom unionens lagstift-

ning och dess prejudicerande rättsfall. I syfte att avgränsa arbetet något kommer endast de 

rättfärdigandegrunderna med direkt relevans till ämnet att diskuteras. 

                                                
13 Förenade målen C-310/98 och C-406/98 Hauptzollamt Neubrandenburg mot Leszek Labis och Sagpol SC 

Transport Miedzynarodowy i Spedycja [2000] ECR I-1797, punkt 32. 

14 Exemplifierande för denna analogitillämpning är den så kallade rule of reason-doktrinen som lyfts från mål 

rörande den fria rörligheten av varor för att senare även tillämpas i mål rörande etableringsfriheten. Rule of 

reason kommer att diskuteras i ingående i den kommande framställningen. 
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Enligt gällande rätt kan upplägg som uppenbart missbrukar EU-rätten vid ett senare tillfälle 

inte förlita sig på unionsrätten för skydd.15 Hur detta förhåller sig till eventuella rättfärdi-

gande av hinder mot etableringsfriheten, såsom behovet att förebygga skatteflykt där skat-

teflykt i sig kan anses utgöra missbruk, är oklart. Denna missbruksprincip kommer dock 

inte vidare att diskuteras då det är antagligt att detta inte kommer att påverka de principiella 

slutsatser som eftersöks i arbetet. 

En del av de begrepp som används kommer att anses vara vedertagna i syfte att bibehålla 

fokus på uppsatsens kärnområde. Under uppsatsens gång kommer inte de närmare detal-

jerna kring begrepp som lån eller ränta att undersökas. Vidare detaljeras inte skillnaderna 

mellan olika företagsformer inom och utom Sverige förutom möjligtvis i grova drag. Ett 

sådant åtagande skulle antagligen inte heller vara möjligt varför alla företagsformer som kan 

komma att beröras i framställningen via lag eller rättsfall kort och gott kommer att refereras 

till som företag eller bolag såvida inte en distinktion är viktig för resonemanget. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1: Inledning. Detta kapitel tar sikte på att identifiera, och introducera läsaren för, 

problematiken som uppsatsen ska reda ut med hjälp av en given arbetsmetod. 

(Quang och Jonathan) 

Kapitel 2: Ränteavdragsbegränsningsreglerna. Här ges en överskådlig blick av de svenska 

ränteavdragsbestämmelsernas lydelse, utformning, tolkning, och tillämpning. 

(Quang) 

Kapitel 3: EU-rätten och etableringsfriheten. I detta avsnitt introduceras läsaren till EU-

rättens syn på etableringsfriheten samt rättfärdigade hinder för etableringsfrihet-

en både inom och utanför skattesammanhang. (Jonathan) 

Kapitel 4: Ränteavdragsbegränsningsreglerna och etableringsfriheten. I detta kapitel disku-

teras den korrespondens som skett mellan EU-kommissionen och den svenska 

regeringen och belyser de argument som framförts både till fördel och till nack-

del för ränteavdragsbegränsningarnas förenlighet med EU-rätten. Vidare belyser 

detta kapitel även de synpunkter som framförts i relevant förarbete, praxis, och 

doktrin. (Quang) 
                                                
15 Se exempelvis C-212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen [1999] ECR I-1459, punkt 24. 
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Kapitel 5: Är de svenska reglerna förenliga med etableringsfriheten? Med hjälp av informat-

ionen från föregående kapitel får läsaren ta del av författarnas samlade bedöm-

ning av ränteavdragsbegränsningarnas förenlighet med EU-rätten. (Quang och Jo-

nathan) 

Kapitel 6: Avslutning. Detta kapitel innehåller några avslutande ord från författarna gäl-

lande de slutsatser som dragits samt eventuella framtida eller alternativa utveckl-

ingar på området som inte kunde diskuteras i övriga delar av uppsatsen. (Quang 

och Jonathan) 
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2 Ränteavdragsbegränsningsreglerna 

2.1 Inledning 

Från och med den 1 januari 2013 stadgar portalparagrafen i 24 kap. 10 b § IL att företag 

som ingår i en intressegemenskap inte får dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett fö-

retag i intressegemenskapen (internt lån) om inte någon av undantagsreglerna, tioprocents-

regeln16 eller ventilen17, är tillämpliga. Detsamma gäller vissa externa lån.18 Detta kapitel 

ämnar ge läsaren en grundläggande förståelse för hur ränteavdragsbegränsningsreglerna 

fungerar. Se figur 1 i avsnitt 2.5 för en visualisering av ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

2.2 Intressegemenskap 

2.2.1 Inledning 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna tar först och främst sikte på lån inom en intressegemen-

skap. Företag anses vara i intressegemenskap med varandra om ett av företagen, direkt eller 

indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företa-

get. Detsamma gäller om företagen står under i huvudsak gemensam ledning. Stadgandet 

innehåller en definition av uttrycket företag samt två alternativa rekvisit för att definiera vilka 

företag som ingår i en intressegemenskap, nämligen väsentligt inflytande och i huvudsak gemen-

sam ledning. 

2.2.2 Företag 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna stadgar att företag ska anses vara i intressegemenskap 

med varandra under vissa specifika förhållanden. Reglerna träffar således endast företag. 

Med företag avses i detta sammanhang juridiska personer och svenska handelsbolag.19 En-

ligt förarbetena omfattar detta även stat, kommun, landsting och oäkta koncerner.20 

                                                
16 24 kap. 10 d § IL. 

17 24 kap. 10 e § IL. 

18 24 kap. 10 c § IL. 

19 24 kap. 10 a § IL. 

20 Prop. 2008/09:65, sid. 46-48. Se även prop. 2012/13:1, sid. 239. 
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2.2.3 Väsentligt inflytande 

För att ett företag ska anses vara i intressegemenskap med ett annat företag krävs det sedan 

2013 års lagändring att ett av företagen har ett väsentligt inflytande i det andra. Tidigare 

räckte det med att ha ett bestämmande inflytande för att anses ingå i en intressegemenskap. 

Skillnaden mellan väsentligt inflytande och bestämmande inflytande är att en ägarandel 

över 50 procent eller de facto bestämmanderätt på annat sätt krävs för att rekvisitet be-

stämmande inflytande ska anses vara uppfyllt medan gränsen för när väsentligt inflytande 

ska anses vara uppfyllt är något mer flytande. Klart enligt förarbetena till ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna är i vart fall att uttrycket väsentligt inflytande innebär att en ägarandel 

strax under 50 procent kan beaktas samt att även andra faktorer än storleken på ägarande-

len är av betydelse.21 

Skatteverket har i ett ställningstagande klart konstaterat att någon exakt grund för när vä-

sentligt inflytande föreligger inte kan anges. Skatteverket uppger att vid bedömningen hän-

syn måste tas till förutom ägarandel även övriga omständigheter såsom delägarnas inbördes 

relationer, förekomsten av formella och informella delägaravtal, faktiskt agerande med 

mera. Skatteverket uttrycker att det normalt går att presumera att en ägarandel om 40 pro-

cent och mer medför väsentligt inflytande. Skatteverket förtydligar att väsentligt inflytande 

kan föreligga även om ägarandelen är långt under 40 procent, till exempel när flera delägare 

samverkar och på så vis allihop har ett väsentligt inflytande.22 

2.2.4 I huvudsak gemensam ledning 

Företag anses vara i intressegemenskap med varandra om de står under i huvudsak gemen-

sam ledning. Uttrycket står under i huvudsak gemensam ledning infördes i syfte att göra 

reglerna svårare att kringgå genom att fokusera på det faktiska inflytandet och inte de for-

mella förhållandena. Regeln fungerar således som en generalklausul.23 

                                                
21 Prop. 2012/13:1, sid. 239. 

22 Skatteverkets ställningstagande av den 25 februari 2013, dnr 131-117306-13/111, ”Några frågor vid till-

lämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10%-regeln 

och ventilen". 

23 Prop. 2008/09:65, sid. 48. 
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2.3 Huvudregler 

2.3.1 Interna lån 

Enligt den första huvudregeln får ett företag som ingår i en intressegemenskap inte göra 

avdrag för räntekostnader som är hänförliga till en skuld till ett annat företag i intressege-

menskapen.24 Det innebär att ränteavdragsbegränsningen omfattar alla interna lån i en in-

tressegemenskap oavsett vad lånen används till. Tidigare omfattade ränteavdragsbegräns-

ningsreglerna endast interna lån avseende förvärv av delägarrätter från ett företag i intresse-

gemenskapen. Eftersom dagens regler har utvidgats till att omfatta alla interna lån, behövs 

ingen uttömmande lista över lån som ska omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna.25 

2.3.2 Vissa externa lån 

Även så kallade back-to-back-lån omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna.26 Den 

andra huvudregeln tar sikte på att förhindra kringgående genom att låta ett företag i intres-

segemenskapen låna ut pengar till en extern part som i sin tur lånar ut pengarna till ett före-

tag i intressegemenskapen i syfte att förvärva delägarrätter i ett företag som ingår i intresse-

gemenskapen eller i ett företag som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen.27 

2.4 Kompletteringsregler 

2.4.1 Inledning 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna omfattar enligt huvudreglerna alla interna lån mellan fö-

retag i en intressegemenskap samt vissa externa lån. Alla räntor på interna lån mellan före-

tag i en intressegemenskap träffas dock inte av bestämmelserna. Det finns nämligen undan-

tag från huvudreglerna. Närmare bestämt den så kallade tioprocentsregeln och ventilen. Undan-

tagen syftar till att inte förhindra eller onödigt försvåra för företag att bedriva normal af-

färsverksamhet.28 
                                                
24 24 kap. 10 b § IL. 

25 Prop. 2012/13:1, sid. 237. 

26 24 kap. 10 c § IL. 

27 Prop. 2008/09:65, sid. 54. 

28 Prop. 2012/13:1, sid. 237-238. 
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2.4.2 Tioprocentsregeln 

2.4.2.1 Inledning 

Tioprocentsregeln innebär kortfattat att avdrag medges för ränteutgifter på interna lån om 

motsvarande inkomst beskattas med minst tio procent enligt lagstiftningen i den stat där 

det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma.29 

Avdrag medges dock inte om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har upp-

kommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.30 Nedan förklaras tio-

procentsregelns krav på lägsta beskattningsnivå samt undantaget från tioprocentsregeln. 

2.4.2.2 Lägsta beskattningsnivå 

Vid bedömningen om motsvarande inkomst beskattas med minst tio procent enligt lag-

stiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till in-

komsten hör hemma, beaktas inte huruvida inkomsten i slutändan faktiskt beskattas eller 

inte. I stället ska ett hypotetiskt test göras. Frågan är nämligen om inkomsten skulle bes-

kattas med minst tio procent om företaget bara skulle ha haft den inkomsten. Att ett före-

tag på grund av övriga utgifter i den normala driften går med underskott, vilket normalt sett 

inte föranleder någon inkomstbeskattning, är vid bedömningen om inkomsten beskattas 

med minst tio procent ovidkommande. Hänsyn ska dock tas till grundavdrag, fribelopp och 

liknande avdrag som kan neutralisera inkomsten. Det hypotetiska testet utgår från att före-

taget i fråga enbart har haft inkomst som motsvarar den ränteutgift som har erlagts från det 

andra företaget i intressegemenskapen. Om beskattningen i det hypotetiska fallet, efter be-

aktande av grundavdrag, fribelopp och liknande avdrag som kan neutralisera inkomsten, 

uppgår till minst tio procent anses kravet på lägsta beskattning uppfyllt.31 

2.4.2.3 Undantag från tioprocentsregeln 

I samband med att ränteavdragsbegränsningsreglerna ändrades till att omfatta alla interna 

lån infördes ett undantag från tioprocentsregeln. Om det huvudsakliga skälet till att skuld-

                                                
29 24 kap. 10 d § 1 st. IL. 

30 24 kap. 10 d § 3 st. IL. 

31 Prop. 2008/09:65, sid. 60. 
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förhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån får 

räntan inte dras av även om det hypotetiskt lägsta beskattningsvillkoret är uppfyllt.32 

Undantaget från tioprocentsregeln innebär att avdrag för ränteutgifter som huvudsakligen 

är motiverade av skatteskäl inte medges. Med begreppet huvudsaklig avses i detta samman-

hang cirka 75 procent eller mer. Undantaget tar sikte på väsentliga skatteförmåner. För att 

väsentlig skatteförmån ska anses föreligga ska det inte vara fråga om mindre belopp. Någon 

beloppsgräns anges dock inte eftersom lagstiftaren anser att en sådan gräns varken är lämp-

lig eller möjlig att sätta. Bedömningen ska göras på intressegemenskapsnivå, det vill säga ut-

ifrån koncernens konsoliderade perspektiv. Någon uttömmande uppräkning av omständig-

heter som bör beaktas vid bedömningen ges inte.33 

2.4.3 Ventilen 

Den så kallade ventilen innebär att avdrag för ränteutgifter där motsvarande inkomst bes-

kattas med under tio procent och därför inte uppfyller kraven i tioprocentsregeln i vissa fall 

ändå kan medges. Det förutsätter att det skuldförhållande som ligger till grund för ränteut-

giften är huvudsakligen affärsmässigt motiverat och att räntemottagaren hör hemma inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått skat-

teavtal.34 

Enligt förarbetena är syftet med ventilen att den ska utgöra en säkerhetsventil i sådana fall 

där beskattningen är mycket låg, men där transaktionerna anses ha vidtagits huvudsakligen 

av affärsmässiga skäl. Bedömningen av om skuldförhållandet huvudsakligen är affärsmäss-

igt motiverat ska göras på intressegemenskapsnivå, det vill säga utifrån koncernens konsoli-

derade perspektiv. Med huvudsaklig avses i detta sammanhang cirka 75 procent eller mer. 

Vad uttrycket affärsmässigt motiverat inbegriper framgår inte av lagtexten. Istället får väg-

ledning hämtas från förarbetena. Här nämns det bland annat att samtliga relevanta omstän-

digheter som har samband med skuldförhållandet ska tas i beaktande.35 Lagstiftaren anger 

ett antal möjliga omständigheter som kan komma att ligga till grund för bedömningen, men 

                                                
32 24 kap. 10 d § 3 st. IL. 

33 Prop. 2012/13:1, sid. 251-252. Se även prop. 1999/2000:2 del 1, sid. 505. 

34 24 kap. 10 e § IL. 

35 Prop. 2012/13:1, sid. 253. 
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påpekar samtidigt att de utpekade omständigheterna endast utgör exempel snarare än en ut-

tömmande lista. Bland dessa omständigheter nämns förekomsten av en slussning av ränte-

betalningar som framstår som omotiverad i allt annat än skattesyfte.36 Omotiverad sluss-

ning ska anses föreligga bland annat när ett bolag trots underskott och avsaknad av utlå-

ningsbara medel utställer lån genom tillskott från andra bolag inom intressegemenskapen.37 

Omotiverad slussning ska även anses föreligga om ett skuldförhållande upprättats med 

syfte att utnyttja underskott i ett bolag på ett sätt som efterliknar koncernbidrag trots att 

kraven för att tillåtas göra koncernbidrag formellt sett inte uppfyllts, eller i de fall där bolag 

bildas i samband med förvärv av delägarrätter med det huvudsakliga syftet att inneha en lå-

nefordran.38 Utöver slussning av räntebetalningar nämner lagstiftaren det lånade kapitalets 

ursprung samt beskattningsnivån som tillämpas för mottagaren som indikatorer för affärs-

mässighet.39 Lagstiftaren anger vidare att kortfristiga lån normalt sett ska anses vara affärs-

mässigt motiverade.40 Trots dessa exemplifierande omständigheter skriver dock lagstiftaren 

i förarbetena att det inte är möjligt att i lagstiftningsärendet redogöra för alla tänkbara situ-

ationer som avdrag får eller inte får göras, men poängterar att regelns förutsebarhet kom-

mer att öka i takt med att rättspraxis på området utvecklas.41 

2.5 Sammanfattning 

I svensk rätt föreligger det i dagsläget en allmän avdragsrätt för ränteutgifter. Denna av-

dragsrätt begränsas i vissa situationer av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Kortfattat in-

nebär det att företag som ingår i en intressegemenskap inte får dra av ränteutgifter avse-

ende en skuld till ett företag i intressegemenskapen om inte någon av undantagsreglerna, ti-

oprocentsregeln eller ventilen, är tillämpliga. Det kan konstateras att de svenska reglerna 

innehåller ett flertal rekvisit som inte definieras i detalj, till exempel väsentligt inflytande, 

står under i huvudsak gemensam ledning, väsentlig skatteförmån, affärsmässigt motiverat.  

                                                
36 Prop. 2012/13:1, sid. 253. 

37 Prop. 2012/13:1, sid. 254. 

38 Prop. 2012/13:1, sid. 254. 

39 Prop. 2012/13:1, sid. 254. 

40 Prop. 2012/13:1, sid. 253. 

41 Prop. 2012/13:1, sid. 257. Se även prop. 2008/09:65 sid. 67-68 och 87. 
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Se figuren nedan för att få en övergripande bild över systematiken bakom de svenska rän-

teavdragsbegränsningsreglerna. Notera dock att detta är en förenklad bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Den som faktiskt har rätt till inkomsten. 

Figur 1: Översikt av ränteavdragsbegränsningarnas funktion 

Är räntemottagaren* 
ett företag som ingår i 

intressegemenskapen? 

 

 

Skulle räntan beskattas 
med minst 10 procent 
hos räntemottagaren* 
om räntemottagaren* 
bara skulle ha haft den 

inkomsten? 
(Tioprocentsregeln) 

 

 

Är det huvudsakliga 
skälet till skuldförhål-

landet att väsentlig 
skatteförmån ska upp-

nås? 
(Tioprocentsregeln) 

 

Är skuldförhållandet 
huvudsakligen affärs-

mässigt motiverat? 
(Ventilen) 

 

Hör räntemottagaren* 
hemma i en stat inom 
EES-området eller i en 
stat med vilken Sverige 
har ingått skatteavtal? 

(Ventilen) 

Ränteavdrag 

 

Inte ränteavdrag 

 

Är räntan hänförlig till 
ett back-to-back-lån 

och har lånet samband 
med förvärv av en de-
lägarrätt från ett före-
tag som ingår i intres-
segemenskapen eller i 
ett företag som efter 

förvärvet ingår i intres-
segemenskapen? 

 

 

Är utgiften en 
räntekostnad? 
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3 EU-rätt och etableringsfriheten 

3.1 Inledning 

För att kunna avgöra de svenska ränteavdragsbegränsningarnas förenlighet med EU-rättens 

etableringsfrihet måste först denna unionsrättsliga princip framställas i syfte att utröna vad 

den egentligen innebär och hur eventuella inskränkningar kan rättfärdigas. Detta avsnitt sö-

ker därför redogöra för gällande rätt avseende etableringsfriheten. Samtidigt ska även den 

närmare innebörden av hinder mot etableringsfriheten undersökas såväl som eventuella 

grunder som kan rättfärdiga ett avsteg från kravet för en medlemsstat att tillhandahålla 

icke-medborgare samma rätt till etablering som för medborgare. 

Då detta avsnitt behandlar EU-rätten i isolering från den svenska rätten ska det noteras att 

en unionskonform källvärdering kommer att tillämpas i detta avseende. Således ges domar 

från EUD en stor betydelse som supplementär och klargörande källa till en annars ofta all-

mänt hållen lagtext. Det är även viktigt att komma ihåg principen om EU-rättens företräde 

framför nationell rätt som innebär att unionsrätten inte kan avsättas genom nationell lag-

stiftning oavsett lagstiftningsstatus.42 Företrädesprincipen genomsyrar den fortsatta fram-

ställningen, om än underförstått. 

3.2 Etableringsfrihet 

Ett av de övergripande målen med EU har varit att etablera en fullt funktionell och effektiv 

inre marknad fri från interna hinder för handel. För att uppnå detta mål har en stor portion 

av det unionsrättsliga arbetet riktat in sig på att undanröja de hinder som landsgränser trad-

itionellt sett utgjort genom att harmonisera lagstiftning och tolkningen därav. I det moder-

na EU har målet om en inre marknad främst kommit till uttryck i fyra nedärvda friheter 

från det gamla EG; fri rörlighet för varor, tjänster, kapital, och personer.43 Var och en av 

dessa fyra friheter ingår i EU:s primärrätt och måste tolkas i enlighet med det övergripande 

målet som de söker uppnå. 

                                                
42 Mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. [1964] ECR 585, se domskäl under ”Tillämpningen av artikel 177” 

och ”Invändning om domstolens skyldighet att tillämpa nationell lagstiftning”. 

43 Jämför art. 26(2) FEUF och art. 14(2) FEG. Se vidare avdelning 2 (art. 28-37) och avdelning 4 (art. 45-66) 

FEUF. 
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Innefattat i dessa friheter ligger etableringsfriheten som lagstadgas i art. 49 FEUF.44 Etable-

ringsfriheten omfattar två huvudsakliga etableringsformer; primär och sekundär etablering. 

Den primära etableringsrätten innebär en rättighet för en medborgare i en medlemsstat att 

fritt etablera sig inom en annan medlemsstats territorium.45 Till sekundära etableringsfor-

mer räknas rätten för en medborgare att upprätta kontor, filial, eller dotterbolag i en annan 

medlemsstat.46 Vidare ska art. 49 FEUF läsas tillsammans med art. 54 FEUF som likställer 

bolag som bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och som har sitt säte, sitt 

huvudkontor, eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen, med medborgare i med-

lemsstaterna. Således omfattar art. 49 FEUF fysiska såväl som juridiska personer. 

För att skyddas av etableringsfriheten måste en verksamhet uppfylla ett antal kriterier. Först 

och främst måste aktiviteten ha en gränsöverskridande aspekt för att EU-rätten ska bli till-

lämplig.47 För det andra ska aktiviteten utgöra en ekonomisk verksamhet.48 Till sist måste 

även aktiviteten bedrivas stadigvarande och kontinuerligt från ett fast driftställe.49  

3.3 Hinder 

3.3.1 Allmänt 

Enligt art. 49 st. 1 FEUF ska alla hinder mot den fria etableringsrätten förbjudas. Vad som 

utgör hinder i detta fall diskuteras inte vidare i fördragen utan har förpassats till EU-

domstolens avgörande och har visat sig tolkas extensivt till fördel för rättighetens utö-

vande. 

                                                
44 De relevanta lagrummen omfattar art. 49-55 FEUF. 

45 Art 49 st. 1, men. 1 FEUF. 

46 Art. 49 st, 1, men 2. FEUF. 

47 Mål 204/87 Brottsmål mot Guy Bekaert [1988] ECR 2029, punkt 12. 

48 C-196/87 Udo Steymann mot Staatssecretaris van Justitie [1988] ECR 6159, punkt 9. Se även C-221/89 

The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd m.fl. [1991] ECR I-3905, punkt 

21. 

49 C-221/89 Factortame, punkt 20 och C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

e Procuratori di Milano [1995] ECR I-4165, punkt 27-28. 
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Rent principiellt har EUD slagit fast att varje nationell åtgärd som kan hindra eller göra det 

mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras av EUF-fördraget ska 

vara förbjudna.50 Domstolens formulering i detta avseende innefattar både faktiskt och po-

tentiellt hindrande åtgärder oavsett om åtgärderna drabbar medborgare eller icke-

medborgare. 

Till följd av EUF-fördragets utformning av etableringsfriheten delar EUD upp åtgärder 

som hindrar den fria etableringsrättens utövande i två övergripande kategorier; diskrimine-

rande åtgärder och icke-diskriminerande restriktioner som kommer att behandlas mer ingå-

ende i följande avsnitt.51 

3.3.2 Diskriminerande åtgärder 

Diskriminerande åtgärder omfattar både direkt och indirekt diskriminerande åtgärder och 

innebär att icke-medborgare i praktiken inte kan utöva sin etableringsfrihet på samma vill-

kor som en stats medborgare trots annars objektivt jämförbara omständigheter.52 Således 

gör diskriminerande åtgärder en skillnad mellan medborgare och icke-medborgare, antingen 

direkt genom en nationell åtgärds lydelse eller indirekt genom dess praktiska tillämpning, 

och bryter därigenom mot syftet bakom art. 49 FEUF utöver de generella förbuden mot 

diskriminering i EU-fördragen. 

För att avgöra om det föreligger diskriminering måste domstolen företa en diskriminerings-

analys som generellt går ut på att identifiera två objektivt jämförbara situationer där en till-

lämpning av den potentiellt inskränkande nationella åtgärden leder till särbehandling mellan 

                                                
50 Se exempelvis C-55/94 Gebhard punkt 37, C-19/92 Dieter Kraus mot Land Baden-Württemburg [1993] 

ECR I-1663 punkt 32, C-293/06 Deutsche Shell GmbH mot Finanzamt für Grossunternehmen in Ham-

burg [2008] ECR I-1129 punkt 28. 

51 Denna kategorisering följer av art. 49 FEUF som förbjuder för alla typer av hinder, och art. 52(1) FEUF som 

gör undantag för diskriminerande hinder i vissa fall. Således är icke-diskriminerande åtgärder negativt definie-

rade av art. 52(1) FEUF. 

52 Mål 11/77 Richard Hugh Patrick mot Ministre des affaires culturelles [1977] ECR 1199, punkt 18. Se även 

mål C-3/88 Europeiska gemenskapernas kommission mot Italienska republiken [1989] ECR 4035, punkt 8, 

mål C-330/91 The Queen mot Inland Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank AG [1993] ECR I-

4017, punkt 14, och mål C-299/02 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederlän-

derna [2004] ECR I-9761, punkt 15. 
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situationerna på grund av subjektens nationalitet.53 Det föreligger dock inte sällan gräns-

dragningsproblem vid klassificering av ett hinders art. Generaladvokaten Jacobs har till och 

med påpekat EU-domstolens tidigare motvillighet att uttryckligen göra en diskriminerings-

analys.54 Istället verkar domstolen undvika gränsdragningsproblematiken genom att föredra 

att åta sig en mer allmänt hållen restriktionsanalys som begränsar sig till att avgöra om en 

nationell åtgärd särskilt hindrar gränsöverskridande upplägg.55 Denna del av rättsvetenskap-

en är dock i dagsläget högst teoretisk och dess praktiska betydelse är oklar varför författar-

na av denna uppsats går på den mer väletablerade linjen om att EU-domstolen, om än im-

plicit, företar en diskrimineringsanalys. 

Den diskriminerande åtgärdens omfattning och praktiska effekt är irrelevant för dess lagen-

lighet.56 Detta medför att om diskriminering konstaterats har även hinder mot etablerings-

friheten indirekt konstaterats.57 Diskriminering kan alltså sägas vara ett begrepp som är in-

nefattat inom det större hindersbegreppet. 

3.3.3 Icke-diskriminerande restriktioner 

Medan alla former av diskriminering utgör hinder, utgör inte alla hinder diskriminering. Det 

kan även föreligga fall där icke-diskriminerande åtgärder anses utgöra hinder mot etable-

ringsfriheten.58 Icke-diskriminerande åtgärder är per EUF-fördragets lydelse i art. 49 och 

52(1) FEUF negativt definierat i förhållande till diskriminerande åtgärder. Då icke-neutralt 

utformade hinder mot etableringsfriheten tillsammans med neutralt utformade regler som i 

praktiken särskilt missgynnar icke-medborgare ska anses vara diskriminerande måste såle-
                                                
53 Se exempelvis C-311/97 Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio (grekiska staten) [1999] ECR I-

2651, punkt 26, C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt [2002] ECR I-11779, punkt 

28 och 32, och C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland 

Revenue [2007] ECR I-2107, punkt 59. 

54 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs avseende C-136/00 Rolf Dieter Danner [2002] ECR I-

8147, punkt 34 i förslaget. 

55 Förslag till avgörande avseende C-136/00 Danner, punkt 36. Se även Dahlberg, The European Court of 

Justice and direct taxation: a recent change of direction, National tax policy in Europe, 2007, sid. 178. 

56 Mål 270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken [1986] ECR 273, punkt 21. 

57 Dahlberg, Internationell beskattning, 3 uppl., 2012, sid. 340. 

58 C-140/03 Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland [2005] ECR I-3177, punkt 27. 
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des icke-diskriminerande åtgärder motsatsvis utgöras av neutralt utformade regler som i 

praktiken missgynnar både medborgare och icke-medborgare lika men som ändock riskerar 

att hindra etableringsfrihetens utövande. 

Som redan påpekats likställs diskriminering i princip med hinder. Då inte diskriminering 

har kunnat påvisas i frågor om icke-diskriminerande restriktioner måste åtgärdernas hind-

rande verkan kunna visas på annat sätt. Gränsdragningen mellan icke-diskriminering och 

indirekt diskriminering kan dock vara mycket svår i praktiken då båda i princip får samma 

effekt, varför påvisandet av hinder i dessa fall inte klart kan utläsas ur rättsfall då det sällan 

uttryckligen nämns vilken typ av restriktion domstolen identifierat. 

3.4 Platsen för hindrets uppkomst 

Ordalydelsen i art. 49 FEUF syftar till att säkerställa en likabehandling av en medlemsstats 

medborgare och icke-medborgare som söker etablera sig inom medlemsstaten i fråga. Vid 

en första anblick kan det därför verka som att regeln endast riktar sig till att eliminera hin-

der som uppställs i värdstaten i förhållande till icke-medborgare. Med hänvisning till be-

stämmelsens underliggande syfte har dock EUD fastslagit att regeln även omfattar hinder 

som uppställs inom ursprungsstaten. Således kan inte heller en medlemsstat avskräcka sina 

egna medborgare från att etablera sig inom en annan stat utan att anses ha uppställt ett så-

dant hinder mot etableringsfriheten som förbjuds i art. 49 FEUF.59 

3.5 Rättfärdigande i allmänhet 

3.5.1 Art. 52(1) FEUF 

Trots EU-rättens företräde framför nationell rätt och annars stränga syn på inskränkningar 

av etableringsfriheten kan ändå vissa hinder för etableringsfriheten rättfärdigas, och därige-

nom tillåtas, under ett antal förutsättningar. 

Art. 52(1) FEUF anger att bestämmelser och andra författningar som föreskriver en sär-

skild behandling av utländska medborgare endast får företas om de grundar sig på allmän 

                                                
59 Mål 81/87 The Queen mot H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and 

General Trust plc. [1988] ECR 5483, punkt 16, samt C-415/93 Union royale belge des sociétés de football 

association ASBL mot Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA mot Jean-Marc Bosman m.fl. och Union 

des associations européennes de football (UEFA) mot Jean-Marc Bosman [1995] ECR I-4921, punkt 97. 
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ordning, säkerhet, eller hälsa. Av ordalydelsen följer alltså att diskriminerande åtgärder mot 

icke-medborgare endast får företas i enlighet med de förutsättningar som anges i art. 52(1) 

FEUF. Undantagsregeln tolkas restriktivt av EUD.60 Exempelvis nämner EU-domstolen 

mycket samhällsviktiga funktioner som stabil tillförsel av olja, el, och telekommunikation 

som potentiellt rättfärdigade med hänvisning till art. 52(1) FEUF.61 

3.5.2 Rule of reason 

3.5.2.1 Tillkomst 

EU-rätten tillhandahåller en ytterligare metod att rättfärdiga en hindrande åtgärd utöver art. 

52(1) FEUF. I Gebhard valde EUD att lyfta över den s.k. rule of reason-doktrinen från mål 

rörande begränsningar av den fria rörligheten av varor till frågor avseende etableringsfri-

het.62 I målet framhöll domstolen att åtgärder som är tillämpliga på ett icke-diskriminerande 

sätt, framstår som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, ägnade att sä-

kerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas, och inte går utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå denna målsättning ändock kan anses förenliga med EU-

rätten.63 Satt i sina respektive sammanhang kan fyra distinkta förutsättningar utläsas: 

1) Icke-diskriminering: Åtgärderna måste vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande 

sätt. 

2) Rättfärdigandegrund: Åtgärderna ska framstå som motiverade i förhållande till ett 

trängande allmänt intresse. 

3) Ändamålsenlighet: Åtgärderna ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den 

målsättning som eftersträvas genom dem. 

                                                
60 Se exempelvis mål C-260/89 Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE och Panellinia Omospondia Syllogon 

Prossopikou mot Dimotiki Etairia Pliroforissis och Sotirios Kouvelas och Nicolaos Avdellas m.fl. [1991] 

ECR I-2925, punkt 24, C-288/89 Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda m.fl. mot Commissa-

riaat voor de Media [1991] ECR I-4007, punkt 11, och mål C-161/07 Europeiska gemenskapens kommiss-

ion mot Republiken Österrike [2008] ECR I-10671, punkt 35. 

61 C-326/07 Europeiska kommissionen mot Italienska republiken [2009] ECR I-2291, punkt 69. 

62 C-55/94 Gebhard, punkt 37, mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoît och Gustave Dassonville [1974] ECR 

837, och 120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] ECR 649. 

63 C-55/94 Gebhard, punkt 37. 
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4) Proportionalitet: Åtgärderna ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

den målsättningen. 

Rule of reason utgör med andra ord ett sätt för icke-diskriminerande hinder att rättfärdigas 

i avsaknad av ordagrant stöd i fördragen. Då rättsutvecklingen avseende dessa kriterier inte 

alltid motsvarat bedömningens ordalydelse ägnas de kommande avsnitten åt att redogöra 

för den närmare innebörden av varje enskilt kriterium. 

3.5.2.2 Icke-diskriminering 

Medan diskriminerande åtgärder måste motiveras mot bakgrund av art. 52(1) FEUF kan 

icke-diskriminerande åtgärder motiveras med hjälp av rule of reason. Rättsutvecklingen av-

seende kriteriet har dock visat sig vara mindre klarskuren än så då EUD vid ett antal till-

fällen tillämpat rule of reason även på i vart fall indirekt diskriminerande nationella åtgär-

der.64 En anledning till detta skulle kunna vara att den gränsdragningsproblematik som 

uppkommit vid klassificeringen av hindrets art smugit sig in även på bedömningen av hind-

rets legitimitet. Oavsett orsaken till denna rättsutveckling kan rule of reason ironiskt nog 

alltså användas vid rättfärdigande av åtgärder som tillämpas på ett diskriminerande sätt, kri-

teriets ordalydelse till trots. 

Den nuvarande rättsvetenskapen verkar dock dra gränsen för rule of reasons tillämpning 

vid icke-diskriminerande åtgärder och indirekt diskriminerande åtgärder, åtminstone i skat-

tefrågor. I Royal Bank ansåg EUD att det förelåg diskriminering och att en sådan diskrimi-

nering endast kunde medges med hjälp av ett explicit undantag i EUF-fördraget.65 Å andra 

sidan konstaterade domstolen uttryckligen i Hervis att det förelåg en indirekt diskrimine-

rande särbehandling, men valde ändå att tillämpa rule of reason i sin bedömning av åtgär-

dernas förenlighet med fördragen.66 Trots att domstolen inte valde att explicit klassificera 

                                                
64 Se exempelvis C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten [1992] ECR I-246, punkt 32-33, C-

524/04 Thin Cap, jfr punkt 40 och 64, och C-385/12 Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. mot Ne-

mzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó F!igazgatósága [2014], punkt 41-42. Det bör 

dock noteras att vissa författare fortfarande vidhåller att indirekt diskriminering inte ska likställas med icke-

diskriminerande restriktioner, se Dahlberg, Direct taxation in relation to the freedom of establishment and 

the free movement of capital, 1 uppl., 2005, sid. 120-121. 

65 C-311/97 Royal Bank, punkt 32. 

66 C-385/12 Hervis, punkt 41-42. 
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den typ av diskriminering som avsågs i Royal Bank måste det dock antas, på grundval av 

ordalydelsen av de regler som granskades tillsammans med syftet att enhetligt tolka praxis, 

att domstolen fann att det förelåg direkt diskriminering som endast kan motiveras med 

hjälp av en hänvisning till undantag i EUF-fördraget.67 En sådan tolkning får till följd att 

rule of reason tillämpas på allt utom uttryckligen diskriminerande åtgärder. 

3.5.2.3 Rättfärdigandegrund 

Ett steg i rättfärdigandeprocessen såsom den uppställs i rule of reason är att kunna moti-

vera hindret med hänsyn till ett trängande allmänintresse. Medan direkt diskriminerande 

regler endast kan rättfärdigas med de snävt tolkade rättfärdigandegrunderna i art. 52(1) 

FEUF är rättfärdigandet av icke-diskriminerande restriktioner och indirekt diskriminerande 

åtgärder mindre strikt. EUD har medvetet hållit definitionen av trängande allmänintresse 

vag och öppen för tolkning i det enskilda fallet. Som exempel på en del av de rättfärdigan-

degrunder som accepterats enligt rule of reason är konsumentskydd68, hälsovård69, miljö-

skydd70, och kulturbevarande71. Dessa exempel är långt från uttömmande, men bör påvisa 

att EUD bedömt att begreppet trängande allmänintresse är vidomfattande. 

Vidare ger rättspraxis för handen att rule of reason även tillåter att rättfärdigandegrunder 

hänförs ur art. 52(1) FEUF.72 Antagligen anser domstolen att allmän ordning, säkerhet, eller 

                                                
67 Reglerna som kom i fråga i Royal Bank gjorde uttryckligen skillnad mellan inhemska och utländska bolag 

genom att ställa upp en skattesats om 40 procent i ena fallet och 35 procent i andra. Se C-311/97 Royal 

Bank, punkt 30. 

68 Se exempelvis mål 220/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken [1986] ECR 

3663, punkt 20. 

69 Exempelvis förenade målen C-171/07 och C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes m.fl. och Helga 

Neumann-Siewert mot Deutscher Apothekerverband mot Saarland och Ministerium für Justiz, Gesundheit 

und Soziales [2009] ECR I-4171. 

70 Se exempelvis mål 302/86 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark [1988] 

ECR 4607. 

71 Exempelvis förenade målen 60/84 och 61/84 Cinéthèque SA m.fl. mot Fédération nationale des cinémas 

français [1985] ECR 2605. 

72 Tillämpligheten av art. 52(1) FEUF även i icke-diskriminerande fall framkommer implicit ur C-196/04 

Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland Revenue 

[2006] ECR I-7995, punkt 49. 
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hälsa är ryms inom det vidare begreppet trängande allmänintresse. Således torde även den 

praxis som växer kring art. 52(1) FEUF vara relevant, i tillämpliga delar, även för hinder 

som motiveras med rule of reason.  

3.5.2.4 Ändamålsenlighet 

En av de förutsättningar som uppställs för att hindrande åtgärder ska anses utgöra legitima 

avsteg från den absoluta etableringsfriheten är att de ska vara ägnade att säkerställa förverk-

ligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem. 

Ändamålsenlighetskriteriet bedöms i regel ofta flytande tillsammans med rättfärdigande-

grunden eller proportionalitetsbedömningen och kan vara svår att utläsa ur EU-domstolens 

praxis. I stort innebär kriteriet dock att en hindrande åtgärds införande ska ge uttryck för 

en önskan att uppnå de anförda målen, det vill säga de åberopande rättfärdigandegrunder-

na, på ett konsekvent och systematiskt vis.73 På så vis kan det sägas att ändamålsenlighet 

främst utgör en form av förnuftskontroll som är ägnad att sålla bort åtgärder som motive-

ras med hjälp av en i sig giltig rättfärdigandegrund men som inte är tillämplig i förhållande 

till de hindrande åtgärderna i fråga då åtgärderna uppenbarligen inte syftar till att uppnå de 

anförda målen.74 

3.5.2.5 Proportionalitet 

När både en godtagbar rättfärdigandegrund och de begränsande reglernas ändamålsenlighet 

har fastställts måste slutligen den hindrande åtgärden bedömas vara proportionerlig för att 

utgöra ett rättfärdigat intrång i etableringsfriheten. I stort innebär detta kriterium att en 

hindrande åtgärd inte får utgöra ett mer långtgående intrång i de grundläggande friheterna 

än vad som än nödvändigt för att kunna uppnå de mål som eftersträvas. Det är svårt att dra 

några allmänna riktlinjer för hur proportionalitet bedöms. Däremot slog EU-domstolen 

fast i Futura att en nationell åtgärd som hindrar etableringsfriheten inte kan anses vara pro-

portionell om en mindre restriktiv åtgärd står till förfogande för medlemsstaten i fråga.75 

                                                
73 C-531/06 Europeiska kommissionen mot Italienska republiken [2009] ECR I-4103, punkt 66. 

74 För klara exempel se C-524/04 Thin Cap, punkt 69 och C-311/08 Société de Gestion Industrielle (SGI) 

mot Belgiska staten [2010] ECR I-487, punkt 67. 

75 Mål C-250/95 Futura Participations SA och Singer mot Administration des contributions [1997] ECR I-

2471, punkt 36-43. 



 

 
23 

3.5.3 Rule of reason och direkt diskriminerande åtgärder 

Rule of reason tillåter inte att direkt diskriminerande åtgärder motiveras mot bakgrund av 

det trängande allmänintresset. Istället måste denna typ av hindrande åtgärder förlita sig ute-

slutande på de möjligheter till undantag som art. 52(1) FEUF medger. Den senare rättsut-

vecklingen har dock visat att även en bedömning av direkt diskriminerande åtgärders fören-

lighet med unionsrätten har inspirerats av den rättspraxis som växt kring rule of reason. 

Bedömningen av direkt diskriminerande åtgärders legitimitet omfattar numera även kravet 

på ändamålsenlighet och proportionalitet.76 Detta skulle kunna argumenteras vara en natur-

lig följd av den nära koppling som föreligger mellan de typer av hinder som hitintills identi-

fierats. 

Den största skillnaden mellan direkt diskriminerande hinder och indirekt diskriminerande 

samt icke-diskriminerande hinder är i praktiken alltså varifrån de olika typerna av hinder 

kan hämta sina rättfärdigandegrunder från. Direkt diskriminerande hinder kan endast förlita 

sig på den restriktivt tolkade art. 52(1) FEUF, medan indirekt diskriminerande och icke-

diskriminerande hinder kan stödja sig på både art. 52(1) FEUF och den något mer brett 

tolkade konceptet trängande allmänintresse. 

3.6 Rättfärdigande i förhållande till skatt 

3.6.1 Allmänt 

Trots att nationell skattelagstiftning i och för sig inte faller inom unionens behörighetsom-

råde har domstolen gjort gällande att medlemsstater ska iaktta unionsrätten vid utövandet 

av sin behörighet.77 Således kan nationella beskattningsregler utgöra hinder för etablerings-

friheten, antingen genom att värdstaten hindrar icke-medborgare från etablering inom sta-

ten eller genom att ursprungsstaten hindrar sina medborgare från etablering i en annan 

medlemsstat.78 EUD slog dock fast i Futura att upprätthållandet av den skatterättsliga 

                                                
76 C-161/07 kommissionen mot Österrike, punkt 36. 

77 C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker [1995] ECR I-225, punkt 21. 

78 C-264/96 Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of 

Taxes) [1998] ECR I-4695, puntk 21, och C-446/03 Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty's 

Inspector of Taxes) [2005] ECR I-10837, punkt 31. 
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territorialitetsprincipen inte i sig kunde anses vara diskriminerande inom ramarna för eta-

bleringsfrihetens tillämpning.79 

3.6.2 Accepterade rättfärdigandegrunder och proportionalitet enligt 

rule of reason 

EUD har sedan tidigare konstaterat att ett argument om förlorade skatteintäkter inte är till-

räckligt starkt för att motivera ett avsteg från principen om etableringsfrihet med stöd av 

det trängande allmänintresset i rule of reason.80 Detta förefaller vara logiskt eftersom med-

lemsstater skulle kunna motivera så gott som alla inskränkande skatteåtgärder mot bak-

grund av ett sådant argument.81 Istället har domstolen i tidigare rättspraxis ställt upp ett an-

tal möjliga rättfärdigandegrunder avseende trängande allmänintresse och direkt beskattning. 

I Marks & Spencer avgjorde EUD en fråga om en begränsning av möjligheten att göra 

vinstutjämning mellan koncerninterna bolag med säten i olika medlemsstater kunde vara 

förenlig med EU-rätten. Den brittiska staten anförde främst två rättfärdigandegrunder till 

sitt försvar; behovet av att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna, och behovet att undvika skatteundandragande.82 Domstolen bedömde att 

möjligheten för ett skattesubjekt att fritt kunna förflytta skatteunderlag mellan medlemssta-

ter kunde äventyra den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemssta-

terna.83 Trots att reglerna kunde anses vara motiverade med hänsyn till ett trängande allmä-

nintresse fann domstolen att reglerna var oproportionerliga i de fall där bolagen inte hade 

någon som helst möjlighet att tillgodoräkna sig förlusten.84 Således är det antagligt att gene-

rella och heltäckande förbud mot vinstutjämning mellan koncerninterna bolag med olika 

hemviststat anses vara oproportionerliga.  

                                                
79 C-250/95 Futura, punkt 22. 

80 C-264/96 ICI, punkt 28, och C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 49. 

81 Poulsen, Freedom of Establishment and the Balanced Allocation of Tax Jurisdiction, Intertax, volym 40, 

nr. 3, 2012, sid. 201. 

82 C-446/03 Marks & Spencer, punkt 43. 

83 C-446/03 Marks & Spencer, punkt 46. 

84 C-446/03 Marks & Spencer, punkt 55. 
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I Cadbury Schweppes, som handlade om vinstöverföringar till koncerninterna bolag med 

hemvist i lågskatteländer, konstaterade EUD att proportionalitetsbedömningen avseende 

rättfärdigandegrunder rörande regler mot skatteflykt måste lyda under kravet att de endast 

träffar rent konstlade upplägg utan ekonomisk förankring vars syfte uteslutande är att und-

vika skatt som normalt skulle betalats.85 Vidare måste det finnas objektivt verifierbara om-

ständigheter som talar för att det faktiskt föreligger ett sådant fiktivt upplägg, så som till 

vilken grad ett lågbeskattat bolag existerar i form av lokaler, personal, och utrustning.86 Den 

tilltalade måste dock få möjlighet att kunna påvisa att det föreligger ekonomiska skäl till det 

upplägg som företagits.87 

Domstolens bedömning i Thin Cap, som delvis avsåg koncerninterna ränteutbetalningar 

mellan bolag med olika hemvist, upprepade i mångt och mycket det som redan etablerats i 

tidigare mål, det vill säga att hindrande åtgärder som företas i syfte att undvika skatteflykt 

endast får träffa objektivt verifierbart fiktiva upplägg.88 EUD byggde dock vidare argumen-

tet genom att uppställa proportionalitetskravet att en eventuell omklassificering av ränteut-

betalningar till utdelning, i syfte att undvika skatteflykt genom räntebetalningar till lågskat-

teländer, endast får avse den del av ränteutbetalningen som överstiger vad som skulle ha 

avtalats mellan oberoende parter.89 Domstolen tittade även på argumentet om skattesyste-

mets inre sammanhang och kom fram till att det måste kunna visas att det föreligger ett di-

rekt samband mellan en skattefördel och ett skatteuttag som svarar mot fördelen för att 

rättfärdigandegrunden i fråga ska kunna vinna framgång.90 

I SGI, som avsåg räntefria lån mellan närstående bolag, fann EUD att det är möjligt att 

kombinera olika rättfärdigandegrunder, i detta fall behovet av att förhindra skatteflykt och 

behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av skatterätten mellan medlemsstater-

na, för att skapa ett mer övertygande argument till stöd för en restriktion för etableringsfri-

                                                
85 C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 51, 61, och 65. 

86 C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 67-68. 

87 C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 70. 

88 C-524/04 Thin Cap, punkt 82. 

89 C-524/04 Thin Cap, punkt 83. 

90 C-524/04 Thin Cap, punkt 68. 
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heten.91 Dynamiken i argumentationen förändras således på så sätt att en regel som avser 

att uppfylla båda av de angivna syftena inte endast behöver träffa rent konstlade upplägg ge-

nom att behovet av en väl avvägd skattefördelning får en kompletterande verkan på beho-

vet att förhindra skatteflykt.92 EU-domstolen upprepade kravet på objektivt verifierbara 

omständigheter, med tillägget att en eventuell skattejustering endast får avse den del som 

inte motsvarar vad som skulle ha avtalats under marknadsmässiga förhållanden.93 Det är 

dock osäkert om domstolen menar att dessa krav fortfarande ska upprätthållas i dess nuva-

rande lydelse vid en kombinerad bedömning av de anförda rättfärdigandegrunderna eller 

om de menar att det följer av behovet av att hindra skatteflykt att regler som uppfyller be-

viskravet och kravet på marknadsmässig skattejustering i vart fall ska anses proportionerliga 

utan att utveckla hur dessa krav förändras vid en samlad bedömning av flera rättfärdigan-

degrunder. 

I SIAT94, som förvisso rörde skatteregler i förhållande till friheten att tillhandahålla tjänster 

i art. 56 FEUF, kom domstolen fram till att en begränsande regel inte kan anses vara pro-

portionerlig om den samtidigt är rättsosäker, särskilt om den skattskyldige enbart på grund-

val av beskattningsnivån åläggs en skyldighet att visa att transaktionerna är legitima och 

marknadsmässiga utan att skattemyndigheten ens behöver lägga fram ett indicium som talar 

emot transaktionens legitimitet.95 Då EUD i detta mål lyft största delen av sin motivering 

från ovannämnda fall rörande etableringsfriheten verkar det inte finnas något som talar för 

att proportionalitetsbedömningen i fall rörande etableringsfriheten skulle vara annat än den 

som framkommer i SIAT. 

Liknande slutsatser avseende rättssäkerhet framfördes i Itelcar96 som direkt berörde regel-

verk kring ränteavdragsbegränsningar.97 I Itelcar nämnde även domstolen att hindrande åt-

                                                
91 C-311/08 SGI, punkt 66. 

92 C-311/08 SGI, punkt 66. 

93 C-311/08 SGI, punkt 71-72. 

94 C-318/10 Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT) mot Belgiska staten [2012]. 

95 C-318/10 SIAT, punkt 55-59. 

96 C-282/12 Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda mot Fazenda Pública [2013]. 

97 C-282/12 Itelcar, punkt 41-44.  
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gärder inte får träffa upplägg vars ekonomiska förankring inte kan ifrågasättas genom att 

presumera att sådana situationer leder till en eroderad skattebas, trots att de hindrande åt-

gärderna ämnar uppfylla både behovet att förebygga skatteflykt och bevara en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.98 

Utöver de anförda rättfärdigandegrunderna har domstolen även i förbigående uppräknat ett 

antal andra potentiella rättfärdigandegrunder avseende direkt beskattning. Bland dessa rätt-

färdigandegrunder ingår behovet av att säkerställa ett enhetligt skattesystem99, undvika att 

förluster beaktas två gånger100, samt upprätthålla en effektiv skattekontroll101. I praktiken 

verkar dock dessa rättfärdigandegrunder inte beaktas fristående från behovet att förebygga 

skatteflykt och behovet att säkerställa en väl avvägd fördelning i beskattningsrätterna. 

3.6.3 Accepterade rättfärdigandegrunder enligt art. 52(1) FEUF 

Även direkt diskriminerande skatteåtgärder kan teoretiskt sett motiveras med stöd av art. 

52(1) FEUF. På vilken grund en sådan åtgärd skulle kunna motiveras är dock mindre klart 

till följd av att de rättfärdigandegrunder som uppställs under de explicita undantagen i 

EUF-fördraget gäller tämligen samhällsviktiga funktioner. 

EUD har sedan tidigare konstaterat att, i likhet med rule of reason, ett argument om förlo-

rade skatteintäkter inte är tillräckligt starkt för att motivera ett avsteg från etableringsfrihet-

en med stöd av art. 52(1) FEUF.102 Domstolen har även påpekat att det inte räcker med en 

flyktig hänvisning till en risk för skatteflykt för att motivera diskriminerande behandling av 

icke-medborgare.103 Vilka skatterättsliga rättfärdigandegrunder som faktiskt accepterats ver-

kar det dock inte finnas något entydigt svar på. Rättsutvecklingen avseende tillämpningen 

                                                
98 C-282/12 Itelcar, punkt 42. 

99 C-264/96 ICI, punkt 29. 

100 C-446/03 Marks & Spencer, punkt 43 och 47. 

101 Förenade målen C‑155/08 och C‑157/08 X och E.H.A. Passenheim-van Schoot mot Staatssecretaris van 

Financiën [2009] ECR I-5093, punkt 45. 

102 C-264/96 ICI, punkt 28, och C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 49. 

103 Mål 270/83 kommissionen mot Frankrike, punkt 24-25. 
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av art. 52(1) FEUF på direkt diskriminerande skattelagstiftning lämnar därför en del i övrigt 

att önska. 

3.6.4 Avslutande ord 

Vid en granskning av rättspraxis bör det framgå att kombinationen av behovet att före-

bygga skatteflykt och behovet att säkerställa en väl avvägd fördelning mellan medlemssta-

ternas beskattningsrätt intar en viktig roll i processen att rättfärdiga hindrande skatteåtgär-

der som har ett större träffområde än att motverka skatteflykt. Åtgärderna måste då inte 

träffa rent fiktiva upplägg för att anses proportionerliga. Exakt vad som avses med behovet 

att bevara en väl avvägs fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna utvecklas 

inte av domstolen mer än att ett skattesubjekt inte ska fritt kunna överföra beskattningsun-

derlag mellan medlemsstater. I den juridiska litteraturen påstås det dock, med hänvisning 

till OECD:s principer, att rättfärdigandegrunden innebär en rätt för medlemsstater att för-

svara sitt skatteanspråk avseende ett skattesubjekt eller skatteobjekt med rimlig anknytning 

till den medlemsstaten.104 

3.7 Sammanfattning 

EUD har traditionellt förbjudit alla former av hinder för utövandet av etableringsfriheten 

som företagits av medlemsstater, både gällande diskriminerande och icke-diskriminerande 

åtgärder. Undantag kan dock göras i vissa fall. Indirekt diskriminerande hinder, det vill säga 

hinder som gör skillnad mellan medborgare och icke-medborgare trots sin neutrala ut-

formning, samt icke-diskriminerande hinder kan motiveras med hjälp av rule of reason-

doktrinen. I skattesammanhang kan sådana åtgärder anses vara förenliga med unionsrätten 

under förutsättning att ett antal kriterier är uppfyllda: 

1) åtgärden kan motiveras av ett godtagbart trängande allmänintresse eller art. 52(1) 

FEUF (rättfärdigandegrund), 

2) åtgärden som företagits faktiskt är ämnad att uppfylla de rättfärdigandegrunder som 

åberopats som stöd för dess förenlighet med EU-rätten (ändamålsenlighet), och 

3) åtgärden går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen och är det 

minst inskränkande alternativ tillgängligt som uppnår målen (proportionalitet).  

                                                
104 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på rättfär-

digandegrunden att upprätthålla den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten, SvSkT 2012, sid. 766. 
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Även direkt diskriminerande åtgärder, det vill säga åtgärder som uttryckligen gör åtskillnad 

mellan medborgare och icke-medborgare, kan enligt art. 52(1) FEUF motiveras med stöd 

av en hänvisning till allmän ordning, säkerhet, eller hälsa. Åtgärden måste dock fortfarande 

uppfylla kraven om ändamålsenlighet (2) och proportionalitet (3). 

I skattesammanhang kan en medlemsstat i fall av indirekt diskriminerande eller icke-

diskriminerande hinder förlita sig på ett antal rättfärdigandegrunder såsom behovet av att 

undvika skatteflykt. En åtgärd som företas i syfte att hindra skatteflykt får endast träffa 

upplägg som objektivt kan konstateras som rent konstlade i syfte att uppnå en skatteför-

mån, samtidigt som att en eventuell skattejustering endast får avse den del av transaktionen 

som inte anses vara affärsmässigt motiverad. Andra rättfärdigandegrunder som EUD god-

känt är behovet av att säkerställa ett enhetligt skattesystem, behovet av att upprätthålla en 

väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, undvika att beakta 

förluster två gånger, och upprätthålla en effektiv skattekontroll. Det råder oklarhet angå-

ende vilka skattebaserade rättfärdigandegrunder som accepteras enligt art. 52(1) FEUF. 

Ett flertal rättfärdigandegrunder kan kombineras på ett närmast kompletterande sätt avse-

ende kraven på ändamålsenlighet och proportionalitet. Således kan kravet att skatteflyktsla-

gar endast får träffa rent konstlade upplägg kringgås genom att kombinera motivet med 

behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlems-

staterna. 
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4 Ränteavdragsbegränsningsreglerna och etableringsfri-

heten 

4.1 Inledning 

De svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten har varit ett om-

debatterat ämne sedan reglernas införande. I detta avsnitt framförs synpunkter som har 

framkommit under åren avseende reglernas förenlighet med EU-rätten. Avsnittet syftar till 

att belysa problemområden som sedan kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

4.2 Förarbetena 

4.2.1 Inledning 

Fråga om ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med etableringsfriheten diskutera-

des redan i samband med antagandet av 2009 års bestämmelser. Frågan togs även upp igen 

vid framtagandet av 2013 års bestämmelser. Under lagstiftningsprocessen uttryckte flera 

remissinstanser tveksamheter till reglernas förenlighet med den EU-rättsliga etableringsfri-

heten. Lagstiftaren var dock av annan åsikt. Nedan följer en redogörelse av de frågor kring 

reglernas förenlighet med etableringsfriheten som togs upp i förarbetena. 

4.2.2 Remissinstanserna 

I förarbetena till 2009 års bestämmelser framförde ett antal remissinstanser, i ljuset av EU-

rätten, kritik mot de föreslagna reglerna. Remissinstanserna menade huvudsakligen att reg-

lerna innebar en begränsning av etableringsfriheten och att reglerna gick utöver vad som är 

nödvändigt för att syftet med reglerna ska uppnås. Remissinstanserna vidhöll att ränteav-

dragsbegränsningsregler endast kan vara förenliga med den EU-rättsliga etableringsfriheten 

om de enbart tar sikte på att förhindra företeelser som går ut på att skapa rent konstlade 

upplägg utan någon ekonomisk förankring och med enda syfte att undvika skatt. Remissin-

stanserna framhöll att ränteavdragsförbud endast kan godtas vid avsaknad av affärsmässig-

het. Remissinstanserna menade att huvudsaklighetskriteriet leder till att situationer med viss 

grad av affärsmässighet (lägre än 25 procent) träffas av begränsningarna. Bestämmelserna 
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går därför utöver vad som är nödvändigt och är därför inte förenliga med den EU-rättsliga 

etableringsfriheten.105 

I samband med lagstiftningen av 2013 års bestämmelser yttrade ett antal remissinstanser att 

det fortfarande råder en osäkerhet kring hur de svenska reglerna förhåller sig till EU-rätten. 

En remissinstans konstaterade att det är långt ifrån självklart att 2013 års bestämmelser är 

förenliga med EU-rätten.106 Kritik riktades bland annat till införandet av rekvisitet väsent-

ligt inflytande. Till skillnad från uttrycket bestämmande inflytande, finns det inte någon tyd-

lig gräns vad gäller uttrycket väsentligt inflytande. Remissinstanserna framförde åsikter om 

att den otydliga definitionen leder till minskad förutsebarhet vilket resulterar i att skattskyl-

diga inte kan anpassa sig efter reglerna.107 Regeringen vidhöll dock att uttrycket väsentligt 

inflytande är ett vedertaget uttryck inom skattelagstiftning. Uttrycket återfinns till exempel i 

bestämmelserna om näringsbetingade andelar108, avyttring av andelar i skalbolag109, och pri-

vatbostad110. 

4.2.3 Lagstiftaren 

I förarbetena till 2009 års regler inledde lagstiftaren med att, genom hänvisning till EU-

rättslig praxis, konstatera att det föreligger ett hinder i den fria rörligheten när skilda regler 

tillämpas i jämförbara situationer eller när samma regel tillämpas i olika situationer. Lagstif-

taren fastslog vidare att en inskränkning i etableringsfriheten bara är tillåten om den kan 

motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset (rättfärdigandegrunder). Därvid krävs det 

även att inskränkningen är avsedd att säkerställa att ändamålet uppnås och att den inte går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta ändamål. Lagstiftaren avslutade med att 

hänvisa till ett par rättfärdigandegrunder som har accepterats av EU-domstolen, närmare 

bestämt behovet att upprätthålla det nationella skattesystemets inre sammanhang, att mot-

verka skatteflykt, att förhindra helt konstlade upplägg i syfte att kringgå skattelagstiftningen, 
                                                
105 Prop. 2008/09:65, sid. 69-70. 

106 Prop. 2012/13:1, sid. 269. 

107 Prop. 2012/13:1, sid. 238-239. 

108 25 a kap. 2 § IL. 

109 49 a kap. 5 § IL. 

110 2 kap. 8 § IL. 
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att motverka skatteundandragande, att motverka missbruk, att säkerställa en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.111 

Lagstiftaren anförde att det inte är frågan om att tillämpa skilda regler i jämförbara situat-

ioner eller att tillämpa samma regel i olika situationer. Lagstiftaren menade att 2009 års rän-

teavdragsbegränsningsregler är desamma oavsett om ett företag har hemvist i Sverige eller i 

en annan medlemsstat. Lagstiftaren menade vidare att bestämmelserna är desamma oavsett 

om det är fråga om ett svenskt eller utländskt skattebefriat subjekt (till exempel en svensk 

kommun), ett svenskt eller utländskt schablonbeskattat subjekt eller ett företag som är be-

gränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Lagstiftaren menade med andra ord att dis-

kriminering inte föreligger och att reglerna därför är förenliga med den EU-rättsliga etable-

ringsfriheten. 112 

Frågan om ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med etableringsrätten kommen-

terades även i samband med lagstiftningsarbetet av 2013 års bestämmelser. Med hänvisning 

till förarbetena till 2009 års bestämmelser samt avgjorda mål i Högsta förvaltningsdomsto-

len113 konstaterade lagstiftaren att 2009 års regler inte strider mot etableringsfriheten. Trots 

att 2013 års regler utvidgar ränteavdragsbegränsningsreglernas tillämpningsområde hävdade 

lagstiftaren att de nya reglerna är förenliga med etableringsfriheten. Lagstiftaren vidhöll att 

bestämmelserna är desamma oavsett om det är fråga om ett svenskt eller utländskt skatte-

befriat subjekt, ett svenskt eller utländskt schablonbeskattat subjekt eller ett företag som är 

begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Någon diskriminering föreligger således 

inte enligt lagstiftaren.114 

4.3 Praxis 

I HFD 2011 ref. 90 behandlade Högsta förvaltningsdomstolen en fråga om koncerninterna 

ränteutbetalningar till Luxemburg kunde anses vara avdragsgilla enligt 2009 års ränteav-

dragsbestämmelser. Bolaget, kallat Holding och som var mottagare av ränteutbetalningarna, 

hävdade bland annat att ränteavdragsbegränsningarna utgjorde en otillåten inskränkning i 
                                                
111 Prop. 2008/09:65, sid. 70-71. 

112 Prop. 2008/09:65, sid. 70-71. 

113 Se avsnitt 4.3. 

114 Prop. 2012/13:1, sid. 269-270. 
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den unionsrättsliga etableringsfriheten. Holding använde bland annat EU-målet Lankhorst-

Hohorst115 som stöd för sin argumentation. 

HFD menade dock att Lankhorst-Hohorst inte var direkt tillämpligt i detta fall då skillna-

derna mellan EU-målet och den förevarande situationen var alltför stora. HFD lade sär-

skild tyngd vid att ränteutbetalningarna i Lankhorst-Hohorst endast skulle anses utgöra för-

täckt utdelning i de fall mottagaren inte ska vara skattskyldig i Tyskland. De svenska ränte-

avdragsbegränsningsreglerna ställer inte upp något krav om var mottagaren är skattskyldig, 

utan kan även träffa rent inhemska räntebetalningar. HFD hänvisade istället till det tidigare 

EUD-målet Oy AA116 som en inspirationskälla för sin förenlighetsbedömning. I detta mål, 

som rörde gränsöverskridande koncernbidrag, framförde EU-domstolen att en medlems-

stat får uppställa krav angående hur avdrag ska behandlas i mottagarens beskattningsstat. 

Vidare fann HFD stöd i Schempp117 där EU-domstolen kom fram till att negativa skatte-

konsekvenser som uppstår som en följd av skillnaden mellan suveräna medlemsstaters be-

skattningslagstiftning inte kan utgöra en inskränkning i den unionsrättsliga etableringsfri-

heten. 

HFD kom således fram till att det inte förelåg ett hinder för etableringsfriheten på grunden 

att reglerna varken var diskriminerande eller på annat sätt hindrade utövandet av den un-

ionsrättsliga etableringsfriheten. 

4.4 Doktrin 

4.4.1 Jämförelse med de nederländska bestämmelserna 

Inom den svenska doktrinen har Ohlsson flitigt kommenterat ränteavdragsbegränsnings-

reglernas förenlighet med EU-rätten. Ohlsson pekar bland annat på att Högsta domstolen i 

Nederländerna har prövat huruvida de nederländska ränteavdragsbegränsningsreglerna är 

förenliga med EU-rätten.118 De nederländska och svenska reglerna är snarlika varför Ohls-

son tycker att det är intressant att Högsta domstolen i Nederländerna kommer fram till en 

                                                
115 C-324/00 Lankhorst-Hohorst. 

116 C-231/05 Oy AA [2007] ECR I-6373. 

117 C-403/03 Egon Schempp mot Finanzamt München V [2005] ECR I-6421. 

118 Hoge Raad der Nederlanden, mål nr 11/00675. 
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annan slutsats än vad Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige gjorde. Högsta domstolen i 

Nederländerna ansåg att reglerna innebar en negativ särbehandling, men kom slutligen fram 

till att reglerna kunde motiveras och var proportionerliga.119 Detta står i kontrast till Högsta 

förvaltningsdomstolen i Sverige som ansåg att negativ särbehandling inte förelåg överhu-

vud taget.120 

4.4.2 Armlängdsprincipen 

Ohlsson argumenterar att regler kan rättfärdigas med hänvisning till rättfärdigandegrunder-

na att motverka missbruk och skatteflykt, men enbart om reglerna tar sikte på situationer 

där armlängdsprincipen inte upprätthålls. Konsekvensen av de svenska reglerna är att ett 

företag med lån från olika långivare med samma marknadsmässiga lånevillkor kan nekas 

avdrag på ränta som belöper på det ena lånet enbart på grund av att det kommer från en 

närstående part. Ohlsson har svårt att förstå hur den väl avvägda fördelningen av beskatt-

ningsrätten mellan medlemsstaterna kan rubbas vid fall där en oberoende part hade lämnat 

motsvarande lån. Detta innebär, enligt Ohlsson, att de svenska reglerna inte kan anses vara 

proportionerliga.121 

4.4.3 Kravet på konstlade upplägg upprätthålls inte 

Ränteavdragsbegräsningsreglernas förenlighet med EU-rätten har även kommenterats av 

Hilling. Hon argumenterar bland annat för att EU-domstolen inte upprätthåller kravet på 

konstlade upplägg när regler rättfärdigas med rättfärdigandegrunderna att motverka miss-

bruk och skatteflykt i kombination med bevarandet av en väl avvägd fördelning av beskatt-

ningsrätten mellan medlemsstaterna.122 Hilling menar att en prövning av de svenska ränte-

avdragsbegränsningsreglerna ska sättas i relation till rättfärdigandegrunderna bevarandet av 

                                                
119 Ohlsson, Dags för HFD att begära ett förhandsavgörande om ränteavdragsbegränsningarna? SN 2014, sid. 

652-654. 

120 Se ovan avsnitt 4.3. 

121 Ohlsson, Dags för HFD att begära ett förhandsavgörande om ränteavdragsbegränsningarna? SN 2014, sid. 

656-660. 

122 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på rättfär-

digandegrunden att upprätthålla den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten, SvSkT 2012, sid. 767-

769. Se även C-318/10 SIAT, punkt 66. 
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en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten i kombination med motverkandet av skatte-

flykt.123 Hilling anser därför att reglerna kan rättfärdigas trots att reglerna inte tar sikte på att 

enbart motverka rent konstlade upplägg.124 Det innebär dock inte att reglerna är proport-

ionerliga. 

4.4.4 Rättssäkerhet 

EU-domstolen har i SIAT konstaterat att rättsregler ska vara klara och precisa samt att till-

lämpningen av desamma ska vara förutsebar, i synnerhet om rättsreglerna kan få negativa 

konsekvenser för enskilda och företag.125 Ohlsson anser att de svenska ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna innehåller rekvisit som är så pass vaga att det på förhand är näst intill 

omöjligt att avgöra om avdragsrätt föreligger, varför reglerna inte kan anses vara förenliga 

med EU-rätten.126 Hilling påpekar att reglerna förvisso innehåller vissa otydligheter, men att 

reglerna är uppbyggda på ett sätt som överensstämmer med EU-domstolens praxis avse-

ende konstlade upplägg, det vill säga att den skattskyldige kan medges avdrag genom att 

visa att transaktionerna är affärsmässigt motiverade. Det talar, enligt Hilling, för att reglerna 

är proportionerliga. Hilling poängterar dock även att det som talar emot reglernas förenlig-

het med EU-rätten är att det i vissa situationer kan anses omöjligt att med tillräcklig precis-

ion i förväg avgöra om reglerna är tillämpliga. 127 

                                                
123 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på EU-

domstolens proportionalitetsbedömning, SvSkT 2012, sid. 824. 

124 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på EU-

domstolens proportionalitetsbedömning, SvSkT 2012, sid. 825. 

125 C-318/10 SIAT, punkt 55-56. 

126 Ohlsson, Dags för HFD att begära ett förhandsavgörande om ränteavdragsbegränsningarna? SN 2014, sid. 

659. 

127 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på EU-

domstolens proportionalitetsbedömning, SvSkT 2012, sid. 826. 
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4.5 Kommissionens överträdelsetalan 

4.5.1 Inledning 

Huruvida de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna är förenliga med EU-rätten har va-

rit uppe för diskussion även på EU-nivå. Efter klagomål om att de svenska reglerna kan ut-

göra en oberättigad indirekt diskriminering skickade den Europeiska kommissionen den 9 

januari 2013 en EU-pilotförfrågan till Sverige och bad om att Sverige skulle yttra sig i ären-

det.128 Den 20 mars 2013 yttrade sig Sverige i ärendet och vidhöll att de svenska ränteav-

dragsbegränsningsreglerna inte innefattar någon överträdelse av EU-lagstiftning. Efter yt-

terligare frågor från kommissionen och svar från Sverige ansåg kommissionen att svaren 

inte var övertygande och inledde därför ett formellt överträdelseförfarande. Den 26 no-

vember 2014 skickade kommissionen en formell underrättelse där kommissionen gjorde 

gällande att Sverige genom att anta och behålla ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 

10 b-10 e §§ IL har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med etableringsfrihet-

en som stadgas i artikel 49 i EUF-fördraget. 

4.5.2 Utgör de svenska reglerna ett hinder? 

Diskriminering föreligger när skilda regler tillämpas vid jämförbara situationer. Kommiss-

ionen väljer att göra skillnad mellan å ena sidan kommersiella företag och å andra sidan 

skattebefriade kommuner, ideella föreningar, landsting och kooperativa föreningar. Kom-

missionen menar att ränteavdragsbegränsningsreglerna förvisso är tillämpliga i inhemska si-

tuationer där räntemottagaren tillhör den sistnämnda kategorin, men att de organen inte är 

jämförbara med kommersiella företag. Kommissionen begränsar även överträdelseförfa-

randet till att enbart avse ärenden där räntemottagaren är ett kommersiellt företag där rätt 

att lämna koncernbidrag hade förelegat om koncernbolagen hade haft hemvist i Sverige. 

Kommissionen avgränsar även bort investmentföretag eftersom investmentföretag omfat-

tas av särskilda regler.129 

                                                
128 Formell underrättelse – Överträdelse nummer 2013/4206, Bryssel den 26.11.2014 (Kommissionens for-

mella underrättelse).  

129 Kommissionens formella underrättelse, sid. 6-7. 
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Med hänvisning till EU-domstolens praxis130 fastslår kommissionen att situationen för före-

tag med hemvist i Sverige som betalar ränta på lån till ett närstående kommersiellt företag i 

ett annat EU-land inte skiljer sig, vad gäller räntebetalningar, från en situation där ränte-

mottagaren är ett närstående kommersiellt företag med hemvist i Sverige. Kommissionen 

konstaterar således att koncerner med inhemska närstående företag är jämförbara med 

koncerner med närstående företag från andra EU-länder.131 

Kommissionen argumenterar att ränteavdragsbegränsningsbestämmelserna i teorin är till-

lämpliga på samma sätt på såväl inhemska koncerner som gränsöverskridande koncerner, 

men att de i praktiken aldrig kommer att tillämpas på inhemska koncerner. Det beror på att 

svenska kommersiella bolag som mottar ränteutbetalningar beskattas med 22 procent vilket 

överstiger tröskelvärdet på tio procent. Kommissionen noterar att det inte finns några 

praktiska exempel i svensk rättspraxis där förbudet att göra ränteavdrag har tillämpats på en 

inhemsk koncern bestående av kommersiella företag. Härvid poängterar kommissionen att 

Skatteverket fram till den 31 december 2013 hade utfärdat 20 förhandsbesked som gällde 

andra mottagare än svenska skattebefriade subjekt och investmentföretag. Endast ett av 

förhandsbeskeden gällde en mottagare med hemvist i Sverige. Avdrag medgavs i det fallet. 

Avdrag godkändes dock inte i samtliga fall där mottagaren hade hemvist i utlandet och be-

skattades enligt en skattesats som var lägre än 21 procent.132 

Kommissionen kommer av det ovan anförda fram till slutsatsen att ränteavdragsbegräns-

ningsreglerna utgör en de facto-begränsning av etableringsfriheten för koncerner med 

kommersiella företag där räntemottagaren är ett närstående bolag med hemvist i ett annat 

EU-land i fall där villkoren för att vara berättigad till koncernbidrag skulle ha varit upp-

fyllda om båda företagen hade hemvist i Sverige. Kommissionen menar att avdrag för rän-

tekostnader är en skattefördel som i praktiken mer eller mindre enbart tillfaller koncerner 

med närstående inhemska företag. Kommissionen anser att koncerner med närstående fö-

retag i andra EU-länder i praktiken sällan får dra nytta av rätten till avdrag för räntekostna-

der och att reglerna därför missgynnar sådana koncerner. Kommissionen konstaterar av-

slutningsvis att reglerna utgör en inskränkning av etableringsfriheten eftersom det kan av-

                                                
130 C-524/04 Thin Cap, punkt 59-60. 

131 Kommissionens formella underrättelse, sid. 6. 

132 Kommissionens formella underrättelse, sid. 4-5. 
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skräcka svenska företag från att upprätta gränsöverskridande koncerner med närstående fö-

retag i andra EU-länder och vice versa.133 

4.5.3 Rättfärdigande av tvingande hänsyn till allmänintresse 

Inskränkningar av etableringsfriheten kan vara berättigade på grund av tvingande hänsyn 

till allmänintresset. Kommissionen anser att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna 

kan motiveras med målet att förebygga skatteflykt och missbruk i kombination med beho-

vet att bibehålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätter.134 

4.5.4 Proportionalitet 

Trots att reglerna kan motiveras med hänsyn till allmänintresset, anser kommissionen att 

reglerna går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. 

Med hänvisning till EU-domstolens praxis135 konstaterar kommissionen att en inskränkning 

av etableringsfriheten kan motiveras av behovet att motverka missbruk, men att målet med 

en sådan inskränkning i sådana fall måste vara att hindra rent fiktiva upplägg som inte har 

någon ekonomisk förankring. Kommissionen menar att de svenska reglerna går utöver vad 

som är nödvändigt eftersom reglerna omfattar fler situationer än enbart rent fiktiva upp-

lägg. Vidare påpekar kommissionen att de svenska reglerna innebär att en relativt obetydlig 

skatteförmån (26 procent av orsakerna till ett skuldförhållande är hänförliga till att uppnå 

en skatteförmån medan 74 procent av orsakerna är affärsmässiga) leder till att avdrag kan 

nekas. Reglerna omfattar således flera situationer än enbart fiktiva upplägg och går därför 

enligt kommissionen utöver vad som är nödvändigt för att motverka missbruk.136 

Kommissionen anser att vid fråga om rent fiktiva upplägg ska det belopp för vilket avdrag 

inte får göras begränsas till den del som överstiger vad som skulle ha gällt mellan två obe-

roende parter. Kommissionen anser att de svenska reglerna går utöver vad som är nödvän-

                                                
133 Kommissionens formella underrättelse, sid. 6-7. 

134 Kommissionens formella underrättelse, sid. 7. 

135 C-524/04 Thin Cap, punkt 74. 

136 Kommissionens formella underrättelse, sid. 7-8. 
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digt eftersom avdrag för ränteutgifter nekas helt och hållet om transaktionen inte bedöms 

vara huvudsakligen affärsmässigt motiverad.137 

Kommissionen anser vidare att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna kräver att den 

skattskyldiga måste visa att de affärsmässiga skälen för skuldförhållandet motsvarar minst 

75 procent. Med hänvisning till SIAT-domen anser kommissionen att bevisbördans place-

ring strider mot unionsrätten.138 

Kommissionen anser även att begreppen affärsmässiga skäl och väsentlig skatteförmån vål-

lar tolknings- och tillämpningsproblem. Kommissionen menar att reglernas utformning gör 

det omöjligt att på förhand och med tillräcklig säkerhet fastställa reglernas tillämpningsom-

råde. Med hänvisning till EU-domstolens praxis139 anser kommissionen att de svenska rän-

teavdragsbegränsningsreglerna inte uppfyller kraven på rättssäkerhet som innebär att rätts-

regler ska vara klara och precisa samt att tillämpningen av dem ska vara förutsebar. Sådana 

regler står, enligt kommissionen, med hänvisning till EU-domstolens praxis, inte i proport-

ion till sina syften.140 

4.5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser kommissionen att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna 

utgör ett hinder mot etableringsfriheten. Reglerna kan rättfärdigas genom rättfärdigande-

grunderna att motverka missbruk och skatteflykt och att bevara en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Reglerna går emellertid, enligt kommissionen, 

utöver vad som är nödvändigt och är således inte proportionerliga. Reglerna strider därför 

mot EU-rätten. 

                                                
137 Kommissionens formella underrättelse, sid. 8. Se även C-524/04 Thin Cap, punkt 83. 

138 Kommissionens formella underrättelse, sid. 8. Se även C-318/10 SIAT, punkt 55-56. 

139 C-282/12 Itelcar, punkt 44 och C-318/10 SIAT, punkt 58-59. 

140 Kommissionens formella underrättelse, sid. 8. 
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4.6 Svenska regeringens svar 

4.6.1 Inledning 

Den 20 februari 2015 kom den svenska regeringens svar på kommissionens formella 

underrättelse angående avdragsrätt för ränta för koncerninterna lån.141 I sitt svar står den 

svenska regeringen fast vid att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna inte innebär 

någon inskränkning av etableringsfriheten. Regeringen anför i första hand att de situationer 

som kommissionen tar upp inte är jämförbara och i andra hand att behandlingen av dessa 

situationer varken är diskriminerande eller i övrigt utgör en inskränkning av etableringsfri-

heten. För det fall en inskränkning skulle anses föreligga anser den svenska regeringen att 

reglerna kan rättfärdigas och att de är proportionerligt utformade.142 

4.6.2 Utgör de svenska reglerna ett hinder? 

Den svenska regeringen anser att den avgränsning som kommissionen gör inte tar hänsyn 

till hur de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna är utformade. Kommissionen väljer i 

sin analys att avgränsa bort investmentföretag som beskattas enligt särskilda skatteregler. 

Kommissionen avgränsar även bort skattebefriade kommuner, ideella föreningar, landsting 

och kooperativa föreningar eftersom kommissionen anser att de inte är jämförbara med 

kommersiella företag. Den svenska regeringen menar att huruvida aktörerna är kommersi-

ella eller inte är ovidkommande eftersom de kan vara del i transaktioner som lagstiftningen 

är avsedd att motverka.143 Det bör noteras att det är i regeringens intresse att diskrimine-

ringsanalysen omfattar så många olika situationer som möjligt, och då i synnerhet de in-

hemska situationerna där de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna träffar inhemska fö-

retag. Kommissionens taktik är å andra sidan att avgränsa bort så många inhemska situat-

ioner som möjligt för att sedan konstatera att reglerna inte tillämpas på rent inhemska före-

tag som befinner sig i jämförbara situationer med utländska företag. 

 

                                                
141 Svar på formell underrättelse angående avdragsrätt för ränta för koncerninterna lån, Fi2014/4205 (Rege-

ringens svar). 

142 Regeringens svar, sid. 3-4 och 11. 

143 Regeringens svar, sid. 4. 
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Avseende de 20 förhandsbesked från Skatteverket som kommissionen har tagit del av po-

ängterar regeringen att förhandsbeskeden inte är rättsligt bindande förhandsbesked. Vidare 

menar regeringen att majoriteten av situationerna som är föremål för förhandsbesked avser 

gränsfall där det är oklart om ränteavdrags ska få göras eller inte. På grund av det begrän-

sade urvalet anser regeringen därför inte att det går att dra några allmänna slutsatser om 

reglernas förenlighet med EU-rätten utifrån statistiken från de inhämtade förhandsbeske-

den.144 

4.6.3 Rättfärdigande av tvingande hänsyn till allmänintresse 

Den svenska regeringens huvudståndpunkt är att de svenska ränteavdragsbegränsningsreg-

lerna inte innebär någon inskränkning av etableringsfriheten. Om reglerna ändå skulle anses 

utgöra en inskränkning av etableringsfriheten anser den svenska regeringen att reglerna kan 

rättfärdigas. Regeringen konstaterar att det övergripande syftet med reglerna är att för-

hindra att skattebasen urholkas, men menar samtidigt att reglerna motverkar skatteflykt och 

missbruk. Regeringen skriver i sitt svar att reglerna är utformade för att se till att vinster 

som har upparbetats i Sverige blir beskattade i Sverige eller i något annat land till en viss 

nivå. Därmed bevaras en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten medlemsstaterna 

sinsemellan.145 

Den svenska regeringen finner således, i likhet med kommissionen, att reglerna kan rättfär-

digas. Regeringen hänvisar till samma rättfärdigandegrunder som kommissionen, nämligen 

behovet att bibehålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och att förebygga skat-

teflykt och missbruk.146 

4.6.4 Proportionalitet 

Den svenska regeringen riktar inledningsvis kritik mot kommissionens analys. Regeringen 

påpekar att kommissionen förvisso nämner såväl behovet att förebygga skatteflykt och 

missbruk som behovet att bibehålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten, men att 

kommissionens fortsatta proportionalitetanalys endast behandlar behovet att förebygga 

skatteflykt. Regeringen menar att kommissionen fokuserar på de svenska ränteavdragsbe-
                                                
144 Regeringens svar, sid. 9. 

145 Regeringens svar, sid. 11-12. 

146 Regeringens svar, sid. 11-12. 
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gränsningsreglerna i relation till rent fiktiva upplägg.147 Den svenska regeringen anser att 

reglerna förvisso motverkar skatteflykt och missbruk, men menar att det övergripande syf-

tet med reglerna är att förhindra att skattebasen urholkas. Regeringen ifrågasätter därför 

kommissionens åsikt om att reglerna, för att kunna anses vara proportionerliga, måste vara 

avsedda att motverka skattefusk och missbruk.148 Regeringen hänvisar till ett antal domar 

från EU-domstolen där rättfärdigandegrunden en väl avvägd fördelning av beskattningsrät-

ten har accepterats som en självständig rättfärdigandegrund.149 

Den svenska regeringen anser inte att reglerna går utöver vad som är nödvändigt när ränte-

avdrag nekas i sin helhet vid situationer som inte anses vara huvudsakligen affärsmässigt 

motiverade. Att avdrag ska nekas för den del som överstiger vad som skulle ha gällt mellan 

två oberoende parter gäller enligt regeringen vid rättfärdigandegrunden att motverka skatte-

flykt och missbruk. Regeringen anser dock att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna 

har ett vidare syfte än att bara förhindra rent konstlade upplägg. Den svenska regeringen 

anser därför att reglerna, efter en helhetsbedömning, står i proportion till de eftersträvade 

målen (huvudsakligen väl avvägd fördelning av beskattningsrätten men även behovet att 

motverka skatteflykt och missbruk).150 

Kommissionen har i sin formella underrättelse med hänvisning till SIAT-domen tagit upp 

bevisbördans placering. Den svenska regeringen anser att det inte går att dra några slutsat-

ser om bevisbördans placering vad gäller de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna uti-

från den domen. Regeringen påpekar att domen berörde rättfärdigandegrunden att för-

hindra missbruk medan de svenska reglerna huvudsakligen tar sikte på att säkerställa en väl 

avvägd beskattningsrätt mellan medlemsstaterna. I övrigt anser den svenska regeringen att 

den skattskyldige ska visa att skuldförhållandet inte har uppkommit främst av skatteskäl ef-

                                                
147 Regeringens svar, sid. 11. 

148 Regeringens svar, sid. 12-14. 

149 C-337/08 X Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën [2010] ECR I-01215, punkt 33, C-371/10 

National Grid Indus BV mot Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam [2011], 

punkt 80-81, C-164/12 DMC Beteiligungsgesellschaft mbH mot Finanzamt Hamburg-Mitte [2014], punkt 

46. 

150 Regeringens svar, sid.14-15. 
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tersom huvudprincipen vid inkomstbeskattning är att det allmänna har bevisbördan såvitt 

gäller intäktssidan, medan den skattskyldige har bevisbördan såvitt gäller avdragssidan.151 

Kommissionen har, med hänvisning till Itelcar och SIAT, anfört att regler som inte uppfyll-

ler kraven på rättssäkerhet inte kan anses stå i rimlig proportion till sina syften. Den 

svenska regeringen anser att de av kommissionen åberopade fallen berör andra rättfärdi-

gandegrunder än i fallet med de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. Regeringen på-

pekar också att vägledning finns att hämta i förarbetena till de svenska reglerna.152 

4.6.5 Sammanfattning 

Den svenska regeringen anser i första hand att de svenska reglerna inte utgör något hinder 

mot etableringsfriheten över huvud taget. Om hinder skulle anses föreligga anser den 

svenska regeringen att reglerna kan rättfärdigas och att de inte går utöver vad som är nöd-

vändigt och därför är proportionerliga.   

                                                
151 Regeringens svar, sid. 17. 

152 Regeringens svar, sid. 18-20. 
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5 Är de svenska reglerna förenliga med etableringsfri-

heten? 

5.1 Inledning 

I tidigare kapitel har vi tittat på ränteavdragsbestämmelsernas närmare innebörd och till-

lämpning, EU-rättens syn på inskränkningar i etableringsfriheten, samt olika åsikter kring 

ränteavdragsbestämmelsernas förenlighet med EU-rätten. Med denna information som ut-

gångspunkt kommer detta kapitel att ta sikte på att utvärdera de svenska ränteavdragsbe-

gränsningarnas förenlighet med EU-rättens regler om etableringsfrihet. 

För att kunna uppnå detta syfte måste författarna ta ställning till det förevarande rättsläget 

genom att först bedöma om ränteavdragsbestämmelserna utgör ett hinder mot den fria 

etableringsrätten. För det fall reglerna anses utgöra ett hinder enligt den företagna bedöm-

ningen får reglernas förenlighet med unionsrätten avgöras i förhållande till EUF-fördragets 

lydelse och den, i EU-domstolens rättspraxis, fastslagna rule of reason. En eventuell utred-

ning kommer då att granska följande punkter:153 

1) Om åtgärden kan motiveras av ett godtagbart trängande allmänintresse eller art. 

52(1) FEUF (rättfärdigandegrund). 

2) Om åtgärden som företagits faktiskt är ämnad att uppfylla de rättfärdigandegrunder 

som åberopats som stöd för dess förenlighet med EU-rätten (ändamålsenlighet). 

3) Om åtgärden inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen (proport-

ionalitet). 

5.2 Utgör de svenska reglerna ett hinder? 

5.2.1 Inledning 

De svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna kan utgöra hinder i två principiellt viktiga si-

tuationer. Om reglerna anses utgöra diskriminering föreligger det också ett hinder mot eta-

bleringsfriheten, men även icke-diskriminerande regler kan utgöra hinder om dess praktiska 

tillämpning medför ett beivrande av etableringsfrihetens utövande.154 

                                                
153 Se avsnitt 3.5 och 3.6. 

154 Se avsnitt 3.3. 
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I enlighet med vad som nämnts ovan i avsnitt 3.3.2 angående bedömningen huruvida dis-

kriminering föreligger måste det kunna konstateras att två subjekt, som befinner sig i an-

nars jämförbara situationer, behandlas olika på grundval av deras nationalitet. Ett sådant 

test innefattar därför en tvåstegsbedömning. Dels måste det kunna konstateras att två sub-

jekt, med undantag för medborgarskap, befinner sig i jämförbara situationer. Dels måste 

det kunna fastslås att det sker en negativ särbehandling av ett av subjekten i förhållande till 

det andra. 

5.2.2 Jämförbara situationer 

De svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna träffar enligt 24 kap. 10 a § IL alla transakt-

ioner där ett av bolagen som ingår i transaktionen utövar ett väsentligt utövande över det 

andra bolaget eller där bolagen i huvudsak står under samma ledning.  

Kommissionen anser att kommersiella företag inte är jämförbara med investmentföretag 

som beskattas enligt andra skatteregler, skattebefriade kommuner, ideella föreningar, lands-

ting, och kooperativa föreningar. Den svenska regeringen är av en annan åsikt då dessa ty-

per av bolag fortfarande kan medverka i transaktioner som leder till ränteavdrag som lag-

stiftningen är avsedd att motverka. Argumentationstaktiken går i denna del ut på att syste-

matiskt inkludera eller exkludera de typer av svenska bolag som kan tänkas omfattas av re-

gelverket i syfte att påverka andelen potentiella fall där inhemska bolag påverkas i förhål-

lande till andelen utländska bolag som påverkas. Skulle andelen inhemska bolag som påver-

kas vara likställt med andelen utländska bolag som påverkas kan inte diskriminering påvi-

sas, vilket försvårar möjligheten att visa att det ens föreligger ett hinder mot etableringsfri-

hetens utövande då de situationer som dömts jämförbara behandlas lika.155 

EU-domstolen har i Lankhorst-Hohorst uttalat att kommersiella bolag som utövar ekono-

misk verksamhet i vinstsyfte och är skyldiga att betala bolagsskatt inte befinner sig i en situ-

ation som med fog kan jämföras med skattebefriade subjekt.156 Författarna vill här påstå att 

domstolens slutsats är mer långtgående än så; bolag som är föremål för olika beskattnings-

regler kan knappast anses vara jämförbara med varandra i skattefrågor. Förvisso kan skat-

tebefriade subjekt och subjekt som beskattas enligt andra skatteregler medverka i transakt-

                                                
155 Se avsnitt 4.5.2. och 4.6.2. 

156 C-324/00 Lankhorst-Hohorst, punkt 28. 
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ioner som leder till sådana ränteavdrag som lagstiftningen är avsedd att motverka. Ur skat-

tesynpunkt behandlas dock kommersiella bolag och skattebefriade subjekt och subjekt som 

beskattas enligt andra skatteregler olika vilket onekligen påverkar verksamhetsbesluten även 

i rent inhemska bolagsstrukturer. Av den anledningen går författarna på den linje som ut-

vecklats i rättspraxis. 

Författarna vill dock påpeka att även om företagsformer som beskattas enligt särskilda reg-

ler skulle kunna anses vara jämförbara med bolag som beskattas enligt de generellt tillämp-

liga skattereglerna i Sverige är det tveksamt om detta faktum skulle väga upp andelen in-

hemska situationer som träffas i förhållande till gränsöverskridande upplägg till Sveriges 

fördel. Det är sannolikt att bolagsformer som beskattas enligt särskilda regler i Sverige, däri 

innefattat exempelvis staten, kommuner, landsting, ideella föreningar, registrerade trossam-

fund, och investmentbolag, är betydligt färre till antal än de som beskattas enligt de gene-

rellt tillämpliga beskattningsreglerna. 

5.2.3 Negativ särbehandling 

Nästa steg i bedömningen blir att avgöra huruvida det föreligger en negativ särbehandling 

av de två objektivt jämförbara situationer som nu identifierats. Initialt måste det dock på-

pekas att de förevarande svenska ränteavdragsbegränsningarna antagligen inte kan anses 

utgöra direkt diskriminering. För att en sådan bedömning ska göras måste en särskillnad 

mellan medborgare och icke-medborgare framgå direkt ur reglernas lydelse, något som inte 

förefaller vara fallet. Författarna, kommissionen, och Sveriges regering intar alla samma 

ställning på denna punkt.157 

Ventilen i 24 kap. 10 e § IL uppställer som bekant ett högre krav om transaktionens legiti-

mitet vid en effektiv skattesats om under tio procent än den nivå som tillämpas i tiopro-

centsregeln i 24 kap. 10 d § IL. Ett sådant förhöjt legitimitetskrav träffar onekligen de bolag 

som faller under dess tillämpning hårdare på så sätt att en transaktion som är i lika delar af-

färsmässigt motiverad som skattemässigt motiverad av en väsentlig skatteförmån medges 

avdrag enligt tioprocentsregeln, men inte enligt ventilen.158 Då basskattesatsen i Sverige är 

                                                
157 Kommissionen och Sveriges regering framhåller denna uppfattning implicit genom att inte föra ett argu-

ment om reglernas direkt diskriminerande verkan. 

158 Kom ihåg att huvudsaklighetsbegreppet som ingår i ventilen och tioprocentsregeln ska anses utgöra 75 

procent. Se prop. 2012/13:1 sid. 251-252 och prop. 1999/2000:2 del 1 sid. 505. 
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konstant och klart ligger över tioprocentsnivån för de bolag som är jämförbara enligt dis-

krimineringsanalysen kan ventilen inte kan komma i fråga annat än i situationer där exem-

pelvis bolag för över vinster till andra bolag på ett sådant sätt att den effektiva skattesatsen 

blir lägre än tio procent i det mottagande bolaget. Gränsöverskridande upplägg av samma 

slag träffas också av reglerna. Häri ligger dock inte problemet. Problemet ligger i att bolags-

skattesatsen (det vill säga skattesatsen innan tillgängliga avdrag) inom landet i alla jämför-

bara situationer är konstant, medan den varierar i utlandet i och med vilken medlemsstats 

lagstiftning som kommer i fråga. För varje givet upplägg står risken för att den strängare 

ventilen ska bli tillämplig i direkt proportion till den basskattesats som mottagaren av rän-

tekostnaden är föremål för. Eftersom Sverige tillämpar en förhållandevis hög bolagsskatte-

sats är sannolikheten att ett bolag i utlandet är föremål för lägre skattesats stor. Detta med-

för samtidigt att risken för att ett bolag i utlandet faller under den i ventilen angivna effek-

tiva skattesatsen om tio procent, och det strängare kravet om legitimitet därigenom blir ak-

tuellt, är betydligt större än vid helt inhemska transaktioner. Således drabbar nekad avdrags-

rätt potentiellt en större andel gränsöverskridande räntebetalningar i förhållande till rent in-

hemska transaktioner. 

Kommissionen anmärker att det antal dialogfrågor angående de svenska ränteavdragsbe-

gränsningarna som besvarats av Skatteverket domineras av frågor som grundar sig på grän-

söverskridande transaktioner.159 Med viss försiktighet skulle detta kunna konstateras vara en 

direkt följd av den ovanstående observationen att antalet gränsöverskridande räntebetal-

ningar som träffas av reglerna står i direkt proportion till vilken skattesats som är tillämplig 

utomlands. EU-domstolen har i tidigare rättspraxis kommit fram till att endast risken för 

att en åtgärd kan hindra utövandet av etableringsfriheten räcker för att åtgärden ska anses 

utgöra en inskränkning i friheten.160 Oavsett utfallen i dessa förhandsbesked bör alltså fak-

tumet att gränsöverskridande transaktioner särskilt medför gränsdragningsproblematik i 

förhållande till inhemska transaktioner påvisa att reglerna särskilt kan missgynna bolag i in-

ternationella intressegemenskaper. 

                                                
159 Kommissionens formella underrättelse, sid. 5. 

160 Se avsnitt 3.3.1. 
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På grund av de anförda argumenten torde det inte föreligga tvivel om att det finns en po-

tentiell särbehandling mellan i övrigt jämförbara situationer på grundval av subjektens nat-

ionalitet. 

5.3 Tillämpligheten av anförda rättfärdigandegrunder 

Enligt regeringens svar till kommissionen den 20 februari 2015 åberopas främst två rättfär-

digandegrunder till ränteavdragsbegränsningarnas försvar; behovet att förebygga skatteflykt 

och behovet att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan med-

lemsstaterna.161 EUD har vid upprepade tillfällen godkänt båda dessa rättfärdigandegrunder 

som sådana.162 Dock måste det avgöras huruvida de aktuella svenska reglerna verkligen har 

till syfte att uppnå de anförda rättfärdigandegrunderna. 

Inledningsvis bör det påpekas att reglerna torde ha till syfte att förebygga skatteflykt enligt 

EU-domstolens definition av begreppet, det vill säga åtgärder som enbart företas i syfte att 

undvika beskattning.163 Detta följer främst ur de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas 

ordalydelse; För de fall den koncerninterna mottagaren kommer att beskattas med mindre 

än tio procent måste det huvudsakliga målet med transaktionen vara affärsmässigt motive-

rat, medan för det fall mottagaren beskattas med tio procent eller mer får inte det huvud-

sakliga motivet bakom transaktionen vara att uppnå en väsentlig skattefördel. När det talas 

om skatteflykt i den nu angivna bemärkelsen kan det inte påstås att något av de anförda kri-

terierna skulle vara uppfyllda vilket får till följd att en ränteutbetalning som företagits i rent 

skattesyfte träffas av de svenska ränteavdragsbestämmelserna per definition oavsett om det 

är ventilen eller tioprocentsregeln kommer i fråga. Reglerna måste därför kunna sägas ha till 

syfte att förebygga skatteflykt varför en sådan rättfärdigandegrund därmed kan åberopas till 

stöd för deras legitimitet. 

Enligt fastlagen praxis innebär den väl avvägda fördelningen mellan medlemsstaternas be-

skattningsrätter bland annat att ett skattesubjekt inte ska fritt kunna överföra beskattnings-

underlag mellan medlemsstater.164 En sådan ordalydelse uppställer inte någon presumtion 

                                                
161 Se avsnitt 4.6.3. 

162 Se avsnitt 3.6.2. 

163 Se exempelvis C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 61. 

164 C-446/03 Marks & Spencer, punkt 46. 
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om skattesubjektets syfte bakom överföringen. Vidare påstår Hilling att rättfärdigande-

grunden väl avvägd skattefördelning innebär en rätt för medlemsstater att försvara sitt skat-

teanspråk avseende ett skattesubjekt eller skatteobjekt med rimlig anknytning till den med-

lemsstaten.165 Tack vare krav på legitimitet i tioprocentsregeln och ventilen borde det stå 

klart att bolag inte fritt kan överföra beskattningsunderlag. Vidare försvarar Sverige sitt 

skatteanspråk genom att neka avdrag för transaktioner som inte uppfyller detta krav samti-

digt som att regelverket har som mål att inte störa normal verksamhet. På dessa grunder 

kan det medges att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna även har till syfte att 

uppnå bevarandet av en väl avvägd beskattningsrätt. 

5.4 Proportionalitet 

5.4.1 Inledning 

Då de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna kan sägas vara ägnade att säkerställa de av 

den svenska regeringen anförda rättfärdigandegrunderna om skatteflykt och väl avvägd 

fördelning av medlemsstaternas beskattningsrätt kan det av tidigare praxis konstateras att 

en proportionalitetsbedömning kommer att röra vid följande punkter: 

• Till vilken grad ett upplägg som träffas av ränteavdragsbegränsningarna är konstlat, 

• efter vilka kriterier uppläggets karaktär ska bedömas och vem som har bevisbördan 

för uppläggets natur, 

• ränteavdragsbestämmelsernas rättssäkerhet, samt 

• den eventuella skattejusteringens omfattning i förhållande till marknadsmässiga vill-

kor. 

Alla dessa punkter måste falla inom ramarna för proportionalitet för att de svenska ränte-

avdragsbegränsningarna ska kunna anses utgöra ett tillåtet avsteg från etableringsfriheten. 

5.4.2 Konstlade upplägg 

EU-domstolen har tidigare ställt upp ett krav om att regler som har för avsikt att förhindra 

skatteflykt endast får träffa rent fiktiva upplägg utan någon som helst ekonomisk förank-

                                                
165 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler? En analys med särskilt fokus på rättfär-

digandegrunden att upprätthålla den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten, SvSkT 2012, sid. 766. 



 

 
50 

ring.166 Medan det vid det här laget bör stå klart att de svenska ränteavdragsbegränsnings-

reglerna faktiskt omfattar rent konstlade upplägg borde det också stå klart att reglerna har 

ett ännu vidare tillämpningsområde i detta avseende; Reglerna omfattar upplägg som hu-

vudsakligen motiveras på skattemässiga grunder eller huvudsakligen inte är affärsmässigt 

motiverade, beroende på vilken skattesats som tillämpas för mottagaren. Domstolen anför-

de dock i SGI att även regler som träffar upplägg som inte är helt konstlade fortfarande kan 

anses stå i proportion till de anförda rättfärdigandegrunderna sett tillsammans.167  

Det bör därmed vara klart att behovet av att förebygga skatteflykt samt upprätthålla en väl 

avvägd fördelning av medlemsstaternas beskattningsrätt har en kompletterande verkan på 

varandra i proportionalitetsbedömningen avseende kravet om konstlat upplägg, något som 

kommissionen verkar bortse från i sin bedömning.168 Oklarheter uppkommer först vid frå-

gan om exakt vad EU-domstolen menar då de påstår att regler som har till syfte att säker-

ställa mer än bara förebyggandet av skatteflykt kan omfatta även upplägg som inte är rent 

konstlade, då det kunna tolkas som att bedömningen förmildrats såtillvida att inskränkande 

åtgärder kan omfatta även upplägg som inte är rent fiktiva, men att det fortfarande upp-

ställs ett krav om ett visst mått av fiktivt upplägg till okänd nivå. Till stöd härför finns 

SIAT som erkänner kravets existens trots uttalandet i SGI.169 Detta konstaterande till trots 

är det dock väldigt osäkert i vilken mån bedömningen förmildrats. 

Viss vägledning angående hur kriteriet påverkats genom en samlad bedömning skulle kunna 

inhämtas från de faktiska omständigheterna som låg till grund för SGI och Oy AA, där be-

hovet av att upprätthålla en väl avvägd skattefördelning berörts och godtagits i samband 

med behovet att förebygga skatteflykt för att på så vis avgöra i vilken mån reglerna i de fö-

revarande målen träffade upplägg som inte var rent fiktiva. 

De regler som domstolen hade att ta ställning till i SGI begränsade möjligheten för närstå-

ende bolag med hemvist i olika länder att ge vederlagsfria förmåner eller förmåner som 

med hänsyn till de rådande ekonomiska omständigheterna samt parternas ekonomiska situ-

                                                
166 Exempelvis C-196/04 Cadbury Schweppes, punkt 51 

167 C-311/08 SGI, punkt 66. 

168 Kommissionens formella underrättelse, sid. 7. 

169 Jfr. C-318/10 SIAT, punkt 56) och C-311/08 SGI, punkt 66. 
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ation avviker från vad som är sedvanligt eller från etablerade handelsregler och handelsku-

tym.170 Den del av reglerna som är relevant för bedömningen i detta avseende är faststäl-

landet av en avvikande förmån. Tyvärr verkar inte SGI kunna ge någon större vägledning 

avseende de svenska reglernas proportionalitet i detta avseende, dels för att reglerna i SGI 

verkar bortse från parternas motiv, och därigenom även till vilken grad upplägget är konst-

lat, och dels för att det är svårt att utifrån ordalydelsen utläsa något jämförbart huvudsak-

lighetskriterium. 

I Oy AA drog domstolen slutsatsen att reglerna som togs upp för bedömning, som katego-

riskt omöjliggjorde avdragsrätt för koncernbidrag som lämnats till koncerninterna bolag 

med hemvist utomlands, stod i proportion med EU-rätten trots att reglerna lämnade en 

bedömning av uppläggets ekonomiska förankring obeaktat.171 Det måste också noteras här 

att ett koncernbidrag, till skillnad från ränteutbetalningar, knappast kan bedömas mot bak-

grund av marknadsmässiga villkor då koncernbidrag i grund och botten är en skatteåtgärd 

som inte har någon marknad att bedömas mot. Ett uppläggs affärsmässighet kan alltså inte 

komma i fråga i dessa fall och det är därför förklarligt varför domstolen i Oy AA inte fällde 

ett totalt nekande till avdrag på grundval av proportionalitetskravet till följd av att transakt-

ionens affärsmässighet lämnas obeaktat. Sålunda kan inte heller Oy AA vara till vägledning 

avseende begränsningar i möjligheten att göra avdrag för ränteutbetalningar där graden av 

affärsmässighet kan komma i fråga. 

Kommissionen vill anföra att kravet om fiktivt upplägg upprätthålls i ursprunglig lydelse 

när skatteflykt åberopas som rättfärdigandegrund.172 Detta verkar i och för sig vara korrekt, 

men den svenska regeringen förlitar sig inte endast på denna grund för rättfärdigande. EU-

domstolen har vid ett antal tillfällen gjort klart att kravet om helt fiktivt upplägg inte längre 

upprätthålls när de övergripande målen med de hindrande åtgärderna syftar till att upprätt-

hålla en väl avvägd fördelning mellan beskattningsrätterna i konjunktion med förebyggan-

det av skatteflykt.173 Vidare kan inte författarna hålla med om ett synsätt att kravet om rent 

konstlat upplägg skulle kvarstå oförändrat även när motivet skatteflykt åberopas i kombi-

                                                
170 C-311/08 SGI, punkt 4. 

171 C-231/05 Oy AA, punkt 8. 

172 Se avsnitt 4.5.4. 

173 Se avsnitt 3.6.2. 
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nation med bevarandet av den väl avvägda skattefördelningen av rent logiska skäl. Det är 

onekligt att skatteflyktsmotiveringen är intimt kopplat till behovet att förebygga upplägg 

som företas i rent skattesyfte. Om även behovet av att bevara den väl avvägda beskatt-

ningsrätten mellan medlemsstaterna skulle medföra samma krav kan det frågas om motiven 

inte har likställts och förlorat sin individuella betydelse i förhållande till varandra. 

Trots osäkerheten kring vilken mån kriteriet om konstlat upplägg har ändrats som följd av 

en helhetsbedömning av rättfärdigandegrunderna anser författarna här att kommissionen 

felaktigt påstår att de svenska ränteavdragsbegränsningarna endast får träffa rent fiktiva 

upplägg. Med hänvisning till SIAT verkar kravet i vart fall kvarstå till viss mån.174 Svårighet-

en ligger som sagt i att avgöra i vilken mån kriteriet om fiktivt upplägg förmildras genom en 

samlad bedömning av anförda rättfärdigandegrunder. Utöver detta konstaterande kan det 

alltså inte, med vägledning av EU-domstolens praxis eller nuvarande rättsvetenskap, ges 

något klart svar i denna fråga annat än att det inte är uteslutet att de svenska ränteavdrags-

begränsningsreglerna kan stå i proportion på den aktuella grunden. 

5.4.3 Bevisbörda 

EU-domstolen har i SIAT fastslagit att regler som ålägger den skattskyldige en skyldighet 

att systematiskt visa att alla transaktioner är legitima och att all ersättning för dem ligger på 

en normal nivå, utan att skattemyndigheten är skyldig att lägga fram ens ett indicium som 

pekar på skattebedrägeri eller skatteundandragande, strider mot EU-rätten. EU-domstolen 

anser att det inte är möjligt att med tillräcklig precision i förväg bestämma sådana reglers 

tillämpningsområde, varför de inte uppfyller kraven på rättssäkerhet som innebär att rätts-

regler ska vara klara och precisa samt att tillämpningen av desamma ska vara förutsebar, i 

synnerhet om rättsreglerna kan få negativa konsekvenser för enskilda och företag.175 Kom-

missionen vidhåller att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna innebär att den skatt-

skyldige måste visa att de affärsmässiga skälen för transaktionen motsvarar minst 75 pro-

cent, utan att Skatteverket behöver lägga fram ens ett indicium som pekar på skatteflykt el-

ler skatteundandragande. Endast nivån på den skatt som räntemottagaren beskattas med 

beaktas. Kommissionen anser med hänvisning till SIAT att detta strider mot EU-rätten.176 

                                                
174 C-318/10 SIAT, punkt 56. 

175 C-318/10 SIAT, punkt 55-56. 

176 Kommissionens formella underrättelse, sid. 8 
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Den svenska regeringen menar att domstolen i SIAT uttalade sig om hur regler ska bedö-

mas i ljuset av rättfärdigandegrunden att motverka skatteflykt och missbruk. De svenska 

reglerna tar dock främst sikte på rättfärdigandegrunden att behålla en väl avvägd beskatt-

ningsrätt mellan medlemsstater. Regeringen anser därför att det inte går att dra några slut-

satser från EU-domstolens uttalande om bevisbördans placering i SIAT vad gäller de 

svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. Regeringen vidhåller vidare att den som yrkar 

avdrag har bevisbördan.177 

EU-domstolens uttalande i SIAT avseende bevisbördans placering och rättssäkerhet må 

vara ett förtydligande om hur rättfärdigandegrunden att motverka missbruk och skatteflykt 

ska bedömas. Att medlemsstater har rätt att hindra gränsöverskridande förflyttningar av be-

skattningsunderlag och att kravet på konstlade upplägg inte nödvändigtvis upprätthålls i de 

fallen innebär inte nödvändigtvis att allt annat som EU-domstolen har konstaterat avseende 

rättfärdigandegrunden att motverka missbruk och skatteflykt inte kan appliceras även vid 

andra rättfärdigandegrunder. Bevisbördans placering och rättssäkerhet är inte intrikat kopp-

lat till vare sig missbruk eller skatteflykt på samma sätt som begreppet konstlade upplägg. Det 

är således inte orimligt att påstå att regler, för att anses vara proportionerliga, ska vara för-

utsebara och inte ha allt för skev placering av bevisbördan även när rättfärdigandegrunden 

inte enbart är att motverka missbruk och skatteflykt. 

Det kan konstateras att huvudregeln inom svensk rätt avseende avdrag för räntekostnader 

är att sådana kostnader är avdragsgilla. Det som krävs för att avdrag ska medges är att den 

skattskyldige kan visa att räntekostnaden finns. För att avdrag ska medges när det gäller 

räntekostnader som faller inom de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas tillämp-

ningsområde måste den skattskyldige, utöver att räntekostnaden finns, även visa att skuld-

förhållandet som ligger till grund för räntekostnaden är huvudsakligen affärsmässigt moti-

verat eller att det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit inte är att in-

tressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. De svenska ränteavdragsbegräns-

ningsreglerna måste därför anses ålägga den skattskyldige en skyldighet att systematiskt visa 

att alla transaktioner är legitima och att all ersättning för dem ligger på en normal nivå, utan 

att skattemyndigheten är skyldig att lägga fram ens ett indicium som pekar på skattebedrä-

geri eller skatteundandragande. Endast nivån på den skatt som räntemottagaren beskattas 

med beaktas, vilket inte torde räcka för att presumera att missbruk eller skatteundandra-
                                                
177 Regeringens svar, sid. 18-19. 
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gande föreligger. Dessutom innebär de svenska reglerna, i och med ventilens utformning 

samt tillkomsten av undantaget från tioprocentsregeln, att den skattskyldige alltid måste 

visa att skuldförhållandet som ligger till grund för räntekostnaden är huvudsakligen affärs-

mässigt motiverat eller att det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit 

inte är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån oavsett vilken skattesats 

mottagaren beskattas med. På grund av de vaga begrepp som återfinns i ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna innebär bevisbördans placering att den skattskyldige inte med tillräcklig 

precision på förhand kan avgöra huruvida avdraget kommer att medges eller inte. Detta är 

inte proportionerligt enligt EU-domstolens praxis. Om bevisbördan var omvänd skulle det 

innebära att den skattskyldige kan räkna med att avdrag medges så länge motparten inte 

genom objektiva omständigheter kan visa att oegentligheter förekommer. Ett sådant tillvä-

gagångssätt hade sannolikt varit mer förenligt med unionsrätten i detta avseende. 

5.4.4 Rättssäkerhet 

Av tidigare rättspraxis har det framkommit att domstolen även värdesätter rättssäkerhet vid 

sin proportionalitetsbedömning.178 Samtidigt verkar det riktigt att det föreligger en del möj-

liga frågetecken kring de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas tillämpning, även 

inom den svenska rättsvetenskapen. 

Inledningsvis måste det erinras om vad EU-domstolen kommit fram till avseende definit-

ionen av en rättssäker regel. Enligt domstolen kan inte en regel anses vara rättssäker om det 

inte med tillräcklig precision går att avgöra dess tillämpningsområde på förhand.179 För att 

uppfylla detta krav måste en regel vara klar och precis, samt att dess tillämpning ska vara 

förutsägbar.180 

De svenska ränteavdragsbegränsningarna innehåller ett antal centrala begrepp som kan 

ifrågasättas med hänvisning till rättssäkerheten. Ett av dessa begrepp är ”väsentligt infly-

tande” som återfinns i 24 kap. 10 a § IL och som utgör avgränsningsområdet för ränteav-

dragsbegränsningsreglernas tillämplighet. Den exakta innebörden framkommer inte ur lag-

text, men utmynnar enligt förarbetena i alla fall i de situationer där ett bolag utövar en de 

                                                
178 Se exempelvis C-318/10 SIAT, punkt 59 och C-282/12 Itelcar, punkt 44. 

179 C-318/10 SIAT, punkt 57. Se även C-282/12 Itelcar, punkt 44. 

180 C-318/10 SIAT, punkt 58. Se även C-282/12 Itelcar, punkt 44. 
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facto-bestämmanderätt över ett annat bolag.181 EU-domstolen tog ställning till ett liknande 

begrepp i Itelcar där portugisisk lagstiftning uppställde ett förbud mot skatteavdrag för 

bland annat ränta hänförlig till ett skuldförhållande som översteg det dubbla av motta-

garens andel av den skattskyldiges egna kapital om utbetalning skedde till ett bolag med 

hemvist utanför EU och där ett av bolagen hade ett direkt eller indirekt betydande infly-

tande över den andres driftsbeslut.182 Den portugisiska lagstiftningen ställde upp ett stort, 

men icke uttömmande, antal exemplifierande situationer där det ansågs föreligga betydande 

inflytande.183 Enligt domskälen verkade inte domstolen anse att rättsosäkerhet inträdde för 

begreppet betydande inflytande som sådant, utan uppkom först vid en konflikt mellan lagtolk-

ning och laglydelse.184 Detta är dock inte tillräckligt stöd för att konstatera att EU-

domstolen kommer att godkänna de svenska reglernas motsvarighet till begreppet då det 

skulle kunna argumenteras att den extensiva stödlista som den portugisiska lagstiftningen 

uppställde över situationer som särskilt ansågs utgöra betydande inflytande kan ha varit den 

omständighet fick begreppet att uppnå status som rättssäker. Någon sådan lista uppställs 

inte i svensk rätt varför begreppet väsentligt får en mer svävande innebörd. 

Ett annat omtvistat begrepp är det återkommande huvudsaklighetskriteriet i 24 kap. 10 d § 

3 st. IL och 24 kap. 10 e § 1 st. IL som är kopplat till ett fastställande av den skattskyldiges 

motiv bakom ränteutbetalningen. Enligt förarbetena till ränteavdragsbegränsningsreglerna 

ska detta huvudsaklighetskriterium anses innebära 75 procent eller mer.185 I ränteavdrags-

begränsningarna tillämpas motivtestet i två lägen; När det ska avgöras om det huvudsakliga 

skälet bakom skuldförhållandets uppkomst är att uppnå en väsentlig skatteförmån, och när 

det ska avgöras om skuldförhållandet i fråga är huvudsakligen affärsmässigt motiverad. Ut-

över problematiken kring exakt hur motivet bakom en transaktion ska kunna kvantifieras 

uppstår även frågor kring definitionerna av affärsmässighet och väsentlig skatteförmån. 

                                                
181 Se avsnitt 2.2.3. 

182 C-282/12 Itelcar, punkt 3 och 4. Även den portugisiska lagens lydelse har bearbetats från den officiella 

svenska översättningen av domen i syfte fokusera på den problematik som uppstår kring lagstiftningen sna-

rare än dess tekniska implementeringsdetaljer. Vissa språkliga nyanser kan därför ha gått förlorade. 

183 C-282/12 Itelcar, punkt 4. 

184 C-282/12 Itelcar, punkt 21, 41, 43 och 44. 

185 Prop. 2012/13:1 sid. 251-252. Se även prop. 1999/2000:2 del 1 sid. 505. 
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Någon beskrivning av affärsmässighet i samband med ränteavdragsbegränsningarna verkar 

inte finnas i svensk lag. Istället kan viss vägledning hämtas i förarbetena till reglerna i fråga. 

Lagstiftaren nämner bland annat exempel som omotiverad slussning av räntebetalningar, 

betalningens ursprung, mottagarens beskattningsnivå, och lånets löptid som omständighet-

er som kan komma att inverka på en bedömning.186 Trots dessa exempel verkar det inte 

som att det uppställs några generella rekvisit för affärsmässighetsbedömningen i förarbe-

tena. Författarna kan inget annat än medge att affärsmässighet får avgöras med utgångs-

punkt i det individuella fallet vilket därmed innebär att lagens tillämpningsområde i detta 

avseende åtminstone inte kan förutses i avsaknad av konkreta frågor. 

Såsom redan nämnts i 5.4.3 granskades liknande regler i SIAT där EUD siktade in sig på 

den del av reglerna som nekade rätten till skatteavdrag för ränteutbetalningar till utländska 

bolag som inte var skattskyldiga för den erhållna betalningen eller annars var föremål för 

väsentligen förmånligare beskattning såvida inte det betalande bolaget kunde visa att trans-

aktionen var verklig och legitim och inte överskrider normala nivåer.187 EUD framhöll det 

otydliga väsentlighetsbegreppet i kombination med det systematiska kravet för den skatt-

skyldige att bevisa transaktionens affärsmässighet utan att det föreligger objektiva omstän-

digheter utöver den tillämpliga beskattningsnivån som pekar på skattebedrägeri eller skat-

teundandragande som orsaken till lagens oklara tillämpning.188 Förvisso liknar den belgiska 

regeln till viss del den svenska ventil som nekar rätt till avdrag för ränteutgifter som betalas 

till ett förmånligt beskattat bolag såvida inte anledningen för utbetalningen är huvudsaklig-

en affärsmässigt motiverat, och det skulle kunna konstateras att den svenska ventilregeln är 

rättsosäker redan på de anförda grunderna. De svenska reglerna är dock än mer långtgå-

ende än så då de medför ett ovillkorligt beviskrav på skattskyldige så fort väsentligt infly-

tande föreligger eftersom alltid någon av ventilen och tioprocentsregeln är tillämplig. Skat-

teverket behöver inte ens visa ett indicium som pekar på skatteundandragande eller skatte-

flykt. Både ventilens och tioprocentsregelns placering av bevisbörda får därför ses vara mer 

                                                
186 Se avsnitt 2.4.3. 

187 C-318/10 SIAT, punkt 6. Det bör samtidigt poängteras lagens lydelse har bearbetats från EU-domstolens 

officiella svenska översättning i syfte fokusera på den problematik som uppstår kring lagstiftningen snarare 

än dess tekniska implementeringsdetaljer. Viss försiktighet måste därför beaktas då begreppen med stor 

sannolikhet inte motsvarar originalspråkets ursprungliga betydelse fullt ut. 

188 C-318/10 SIAT, punkt 53 och 55. 
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långtgående än vad tillåts enligt EU-rätten på grund av rättssäkerhetsskäl då den skattskyl-

dige systematiskt åläggs bevisbörda med oklar innebörd. 

Detta för diskussionen vidare till den närmre innebörden av väsentlig skatteförmån som 

heller inte närmre definieras i lag och som kommissionen pekat ut som potentiellt oklar.189 I 

regeringens svar tillbakavisas detta påstående genom en hänvisning till reglernas förarbeten 

som pekar på att begreppet inte ska omfatta skatteförmåner som har mindre värde.190 I för-

fattarnas mening får detta ses som en självklarhet som följer av begreppets ordalydelse men 

som knappast klargör den närmare innebörden av begreppet som sådant. Tvärtom verkar 

regeringens försvar i detta avseende närmast belysa ett hål i sitt eget argument då regering-

en själva visat att inte ens lagstiftarna har något handfast svar avseende begreppets tillämp-

ning. Regeringens svar avseende denna fråga kan därmed inte anses vara tillfredsställande. 

Vidare nämner regeringen att mindre belopp kan slås samman över mer än ett beskatt-

ningsår för att fastställa om det föreligger en väsentlig skatteförmån.191 Om väsentlighets-

begreppet i sig redan är oklart kan en sammanräkning av mindre skattebelopp under ett 

flertal beskattningsår knappast bidra till ökad rättssäkerhet för de bolag som kommer bli 

föremål för ett sådant förfarande. 

På grund av det anförda är det enligt författarna uppenbart att de svenska ränteavdragsbe-

gränsningarna, åtminstone i vissa delar, inte uppfyller kravet om rättssäkerhet. Väsentlig-

hetsbegreppet avseende inflytande, och tioprocentsregeln sammantaget med ventilregeln 

med tillhörande begrepp medför allt för många tillämpningsfrågor för att uppfylla kravet på 

rättssäkerhet särskilt med tanke på att den skattskyldige bär den initiala bevisbördan. Ef-

tersom dessa regler är centrala för de övriga ränteavdragsbegränsningsreglernas funktion 

förefaller regelverket som helhet inte uppnå kravet på rättssäkerhet. 

5.4.5 Marknadsmässighet 

Enligt de svenska ränteavdragsbestämmelserna nekas avdrag för hela ränteutgiften om an-

tingen mottagaren beskattas med mindre än tio procent och skuldförhållandet inte är hu-

vudsakligen affärsmässigt motiverat, eller, för det fall mottagaren beskattas med minst tio 

                                                
189 Prop. 2012/13:1, sid. 252 och Kommissionens formella underrättelse, sid. 8-9. 

190 Prop. 2012/13:1, sid. 252 och Regeringens svar, sid. 19. 

191 Regeringens svar, sid. 19. 
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procent, det huvudsakliga skälet till utgiften varit att uppnå en väsentlig skatteförmån. I 

kontrast till detta står EU-domstolens slutsatser som syftar till att skattejusteringar endast 

får avse den del av utgiften som inte kan anses spegla marknadsmässiga villkor. Frågan är 

då om domstolens bedömning är tillämpbart även i detta fall genom att avgöra om nekat 

avdrag för hela ränteutbetalningen utgör en nödvändig komponent för att förebygga skatte-

flykt och upprätthålla den väl avvägda fördelningen av medlemsstaternas beskattningsrätt. 

Mycket av EU-domstolens praxis på området har utvecklats i samband med rättfärdigande-

grunden att motverka missbruk och skatteflykt. I Thin Cap, där enbart rättfärdigandegrun-

den att motverka missbruk och skatteflykt behandlades, fastslog EU-domstolen att regler, 

för att anses vara proportionerliga, måste föreskriva att en justering av transaktioner som 

utgör fiktiva upplägg utan verkliga affärsmässiga skäl ska begränsas till den del som översti-

ger vad som skulle ha avtalats mellan oberoende parter.192 Kommissionen anser att kravet 

på justering till marknadsmässiga nivåer gäller även vid tillämpningen av de svenska ränte-

avdragsbegränsningsreglerna. Eftersom de svenska reglerna antingen medger avdrag fullt ut 

eller nekar avdrag i sin helhet anser kommissionen att reglerna går utöver vad som är nöd-

vändigt och därför inte kan anses vara proportionerliga.193 Den svenska regeringen anser att 

kravet på justering till marknadsmässiga nivåer är kopplat till rättfärdigandegrunden att 

motverka missbruk och skatteflykt och därför inte kan användas när en regel ska bedömas i 

ljuset av bevarandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemssta-

ter i kombination med motverkandet av missbruk och skatteflykt.194 

Stöd för att justering ska begränsas till den del som överstiger vad som skulle ha avtalats 

mellan två oberoende parter vid en samlad bedömning av rättfärdigandegrunderna upprätt-

hållandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och motverkandet av missbruk 

och skatteflykt kan delvis anses föreligga i SGI. I SGI behandlade EU-domstolen nämnda 

rättfärdigandegrunder i kombination. Där konstaterade domstolen att en regel, för att anses 

vara proportionell, måste föreskriva att korrigering endast ska avse den del som inte mots-

varar vad som skulle ha avtalats om bolagen inte varit närstående vid situationer där den 

ifrågavarande transaktionen inte överensstämmer med vad de berörda bolagen skulle ha av-

                                                
192 C-524/04 Thin Cap, punkt 83. 

193 Kommissionens formella underrättelse, sid. 7-8. 

194 Regeringens svar, sid. 14-15. 
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talat under marknadsmässiga förhållanden.195 Det ska dock påpekas att domstolen vid pro-

portionalitetsbedömningen i SGI upprepade den praxis som har utvecklats om fiktiva upp-

lägg. Det går således inte att utesluta att en annan bedömning hade gjorts om situationen 

var den att regeln inte omfattades av praxis om fiktiva upplägg men ändå ansågs hålla sig 

inom gränsen för vad som kan rättfärdigas vid en samlad bedömning av rättfärdigande-

grunderna upprätthållandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och motver-

kandet av missbruk och skatteflykt. 

Något som talar för att regler som inte tar hänsyn till vad som skulle ha avtalats mellan två 

oberoende parter, där avdrag antingen medges fullt ut eller nekas i sin helhet beroende på 

vem långivaren är, inte kan anses vara proportionerliga är det faktum att sådana regler kan 

leda till att avdrag för ränta på lån med marknadsmässiga villkor kan nekas enbart på den 

grund att lånet kommer från en närstående part. Ohlsson anser att det inte går att påstå att 

en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna rubbas när företag 

gör avdrag för ränta på lån med marknadsmässiga villkor.196 Författarna instämmer med 

Ohlsson. Att finansiera verksamheten genom lån kan vara förmånligare än att finansiera 

den med eget kapital. Ett sådant lån behöver inte vara huvudsakligen affärsmässigt motive-

rat och anledningen skulle kunna vara att uppnå väsentlig skatteförmån genom ränteavdrag. 

Vid tillämpningen av de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna skulle det innebära att 

ränta på lån från utomstående part medges samtidigt som ränta på lån från närstående part 

med exakt samma marknadsmässiga villkor nekas med hänvisning till upprätthållandet av 

en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och motverkandet av missbruk och skatte-

flykt. Det utfallet ter sig underligt med tanke på att exakt samma marknadsmässiga intäkt 

får lämna Sverige i det ena fallet utan att fördelningen av beskattningsrätten rubbas eller 

missbruk föreligger men inte i det andra. 

Som redan påpekats ska en åtgärd anses vara proportionerlig om den inte går utöver vad 

som är nödvändigt. Ett sätt att bedöma om en åtgärd går utöver vad som är nödvändigt är 

att se om det finns några alternativ som är mindre långtgående och samtidigt syftar till att 

                                                
195 C-311/08 SGI, punkt 72. 

196 Ohlsson, Dags för HFD att begära ett förhandsavgörande om ränteavdragsbegränsningarna? SN 2014, sid. 

656-660. 
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uppfylla åberopade rättfärdigandegrunder.197 Ränteavdragsbegränsningsreglerna ställs i re-

lation till rättfärdigandegrunderna att bevara en väl avvägd beskattning mellan medlemssta-

terna och att motverka missbruk och skatteflykt. En ränteutgift som är hänförlig till ett 

skuldförhållande mellan två närstående bolag nekas i sin helhet om förhållandet anses ha 

uppstått för att intressegemenskapen ska uppnå en väsentlig skattefördel eller om förhål-

landet inte anses vara affärsmässigt motiverat. Ett alternativ till att neka avdraget i sin hel-

het är att justera avdraget till en marknadsmässig nivå. Frågan är således om en justering till 

marknadsmässig nivå kan anses vara ämnad att uppfylla de åberopade rättfärdigandegrun-

derna. Bevarandet av en väl avvägd beskattningsrätt innebär att företag inte fritt ska kunna 

välja var beskattning ska ske samt säkerställa att intäkter som har upparbetats i en med-

lemsstat faktiskt får beskattas där. Ett system där företag fritt kan välja var beskattningen 

ska ske skulle även främja missbruk och inbjuda till skatteundandragande. Att justera av-

draget till marknadsmässig nivå skulle innebära att företag inte kan få avdrag för större 

kostnader än vad två oberoende parter hade kommit överens om. Därmed kan företag inte 

fritt bestämma var en intäkt ska beskattas, utan justeringen innebär att en viss del stannar i 

den medlemsstat där den har upparbetats. Att justera avdraget till marknadsmässig nivå 

måste därför anses uppfylla syftena med att motverka missbruk och skatteflykt samt att be-

vara en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Alternativet 

går inte lika långt som att neka avdrag helt och hållet, eftersom den skattskyldige får rätt att 

göra avdrag för en viss del av kostnaden i stället för ingen del alls. Att neka avdrag helt och 

hållet måste således anses gå utöver vad som är nödvändigt och kan därför inte anses vara 

proportionerligt. 

5.4.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna proportionalitet 

ifrågasättas på ett antal punkter. 

En av dessa punkter är de svenska reglernas oklara tillämpning. Dels förekommer uttryck 

som inte närmare definieras alls. Dels förekommer uttryck som endast kan avgöras i det in-

dividuella fallet. Med hänsyn till detta får reglerna anses vara rättsosäkra.  

Vidare verkar rättsutvecklingen tyda på att ett systematiskt krav för den skattskyldige att 

bevisa att transaktionerna är legitima och ligger på en normal nivå utan att skattemyndig-
                                                
197 Se avsnitt 3.5.2.5. 
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heten ens behöver visa ett indicium till stöd för att transaktionen utgör ett led i skatteflykt 

eller skatteundandragande inte är proportionerligt. I detta avseende faller de svenska reg-

lerna på kravet om bevisbördans placering, särskilt när man beaktar lagens otydliga utform-

ning, då den skattskyldige oaktat skattesatsen som uppställs i regelverket måste bevisa sin 

ståndpunkt. 

Utöver bevisbördans placering kan även de svenska reglernas kategoriska nekande av hela 

avdraget ifrågasättas. En justering till marknadsmässig nivå måste anses vara ett mindre 

långtgående alternativ till att neka avdrag i sin helhet, men som ändå uppfyller samma än-

damål. Vidare får de svenska reglerna, som enbart tittar på huruvida skuldförhållandet är 

affärsmässigt motiverat eller om väsentlig skatteförmån uppnås, den märkliga konsekven-

sen att ränteutgifter som har uppstått till följd av marknadsmässiga villkor kan nekas enbart 

på grundval av om motparten ingår i intressegemenskapen. 

5.5 Slutsats 

De svenska ränteavdragsbegränsningarna innehåller ingen uttrycklig regel som diskrimine-

rar mot gränsöverskridande verksamhet. Dock föreligger en risk för indirekt diskriminering 

då antalet faktiskt uppkomna frågor som blivit föremål för förhandsbesked från Skattever-

ket pekar på en diskrepans mellan antalet bolagsstrukturer med gränsöverskridande karak-

tär som träffas av reglerna i förhållande till antalet jämförbara, inhemska upplägg till nack-

del för de utländska bolagen. Således står det klart att de svenska ränteavdragsbegränsning-

arna utgör ett de facto hinder för etableringsfrihetens utövande. 

Den svenska regeringen hänvisar till behovet att förebygga skatteflykt samt behovet att 

upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna som 

rättfärdigande till en sådan inskränkning. Dessa rättfärdigandegrunder har sedan tidigare 

godkänts av EU-domstolen som legitima avsteg från etableringsfriheten under förutsätt-

ning att de inskränkande reglerna är ägnade att faktiskt uppnå de angivna målen och inte 

går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

Förvisso förefaller de svenska ränteavdragsbegränsningarna faktiskt ha till syfte att före-

bygga skatteflykt och bevara den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna. Regelverket kan dock inte anses uppfylla kravet om proportionalitet på 

ett antal grunder; Reglerna kan inte anses vara rättssäkra, särskilt när den skattskyldige 

åläggs bevisbördan systematiskt utan att Sktteverket behöver lägga fram ett indicium som 
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pekar på skatteundandragande eller skatteflykt, samtidigt som att nekad avdragsrätt för hela 

räntekostnaden inte kan anses vara ett mindre ingripande alternativ i förhållande till en 

skattejustering som begränsar sig till den del av kostnaden som inte utgör marknadsmässiga 

villkor. 

Den samlade bedömningen ger därmed för handen att de svenska ränteavdragsbegräns-

ningsreglerna strider mot EU-rätten. 
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6 Avslutning 

Frågan om de svenska ränteavdragsbegränsningarnas förenlighet med EU-rätten är ännu 

inte avgjord och inget är ännu ristat i sten. Detta förhindrar dock inte en objektiv bedöm-

ning av rättsläget. Den övergripande slutsats som kan dras från denna uppsats är att de 

svenska ränteavdragsbegränsningarna, enligt författarnas bedömning av det nuvarande 

rättsläget inom EU, inte kan anses utgöra ett legitimt hinder för den EU-rättsliga etable-

ringsfriheten. Det fastslås att reglerna utgör ett hinder för etableringsfriheten, att dessa är 

rättfärdigade, men att de samtidigt faller på diverse aspekter av proportionerlighetskravet, 

främst avseende rättssäkerhet, bevisbördans placering, och det totala nekandet till avdrag 

som de svenska reglerna medför. En sådan slutsats ligger i stora drag i linje med EU-

kommissionens slutsatser, om än inte riktigt på samma grunder. 

Ett spörsmål som ligger nära till hands blir nu; Vad kommer att hända härnäst? Frågan lig-

ger visserligen utanför ramarna av uppsatsen, men det kan kort och gott konstateras att 

ränteavdragsbegränsningarna inte längre kan tillämpas. Ytterligare förslag till ändringar av 

ränteavdragsbegränsningarna har lämnats under 2014.198 Hur detta kommer att påverka den 

framtida EU-rättsliga bedömningen av ränteavdragsbegränsningarna är inte heller säkert. 

Trots att författarna anser att en bedömning av EU-domstolens praxis i stort sett leder till 

det resultat som framkommit i uppsatsen kan rättvisan i utkomsten ändå ifrågasättas. 

Europeiska unionens råd antog i början av 2015 formellt en ändring i det så kallade moder-

/dotterbolagsdirektivet som innebar att bestämmelser om skatteflykt infördes i direktivet.199 

Direktivets nya lydelse stadgar i huvudsak att förmåner enligt direktivet inte medges ar-

rangemang som har införts med det huvudsakliga syftet att få en skattefördel och som inte 

är genuina. Arrangemang betraktas inte som genuina i den utsträckning som de inte har in-

förts av giltiga kommersiella skäl som återspeglar den ekonomiska verkligheten. Förvisso 

skulle det kunna argumenteras att detta faktum i vissa delar talar för de svenska ränteav-

dragsbegränsningsreglernas förenlighet med unionsrätten, men någon sådan slutsats kan 

                                                
198 SOU 2014:40. 

199 Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moder-

bolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater och Rådets direktiv (EU) 2015/121 av den 27 

januari 2015 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag 

och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. 
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dessvärre inte dras mot bakgrund av rättspraxis och EU-rätten i övrigt. Det föreligger up-

penbarligen ett klart missförhållande mellan mängden logiskt tänkande och ironi inom EU-

rätten till nackdel för det svenska regelverket. En mer ingående diskussion av direktivets 

förenlighet med etableringsfriheten och möjliga påverkan på slutbedömningen av de 

svenska ränteavdragsbegränsningarnas förenlighet med EU-rätten hade varit intressant, 

men har fallit bort till följd av uppsatsens fokusområde och tidsram. 

Av allt att döma kommer den framtida rättsutvecklingen på området onekligen att vara in-

tressant att följa. 
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